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65 de ani de la furirea
j

PARTIDULUI
|

COMUNIST ROMÂN î

1921-1986 Jara înainteaz
J

demn spre mre} viilor i

Sînt în istorie evenimente a cror în-

treag semnificaie este reliefat de scurgerea
timpului, numai trecerea anilor întregindu-le

adevrata importan. Un asemenea eveni-

ment este i furirea cu 65 de ani în urm a

Partidului Comunist Român — moment
istoric în dezvoltarea micrii muncitoreti
din patria noastr, în organizarea luptei ma-
selor asuprite, pentru prefaceri sociale.

Marile evenimente sînt întotdeauna pre-

gtite de o întreag evoluie istoric. Momen-
tul evocat este rodul unui asemenea înde-

lungat proces de acumulri, ale crui puncte
eseniale sînt marile micri pentru dreptate

social i libertate naional din secolul tre-

cut, înjghebarea primelor organizaii profe-

sionale ale clasei muncitoare, ptrunderea
socialismului tiinific i constituirea clubu-

rilor muncitoreti, care au culminat cu marea
izbînd din 1893 — apariia primului partid

politic al clasei muncitoare.

împlinirea, la 8 mai, a 65 de ani de la

furirea Partidului Comunist Român a avut
loc, anul acesta, în condiiile în care poporul
nostru, pind în noul cincinal, este angajat

ferm în construcia socialist. De asemenea,
evenimentul a avut loc în Anul Internaional

al Pcii, an care trebuie s marcheze tre-

cerea la msuri reale de salvare a pcii pe
întreaga planet. Este un minunat prilej pen-

tru a evoca lupta necurmat a partidului

împotriva pericolului fascist, ataamentul su
profund fa de cauza libertii i a indepen-

denei României.
Btliile de clas din iarna lui '33, cre-

area Comitetului Naional Antifascist, de-

monstraiile pentru aprarea democraiei din

mai 1936, marea demonstraie de la 1 Mai
1939, alturi de sute i sute de alte aciuni,

învedereaz c pe steagul de lupt al parti-

dului, independena i libertatea patriei au

fost înscrise la loc de cinste.
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Prestigiul su de partid politic, devotat
intereselor fundamentale ale rii a fost ilus-

trativ probat de hotrîrea cu care forele
progresiste ale naiunii au urmat partidul
comunist, organizator i conductor al glo-

rioasei revoluii de eliberare social i na-
ional, antifascist i antiimperialist din
august 1944, care a deschis calea unor pro-
funde transformri politice i sociale în viaa
României.

In acei ani de lupt eroic, în rîndul
partidului s-au format i clit militani cu-
rajoi. Intre acetia, se desprinde figura lu-

minoas a tînrului comunist Nicolae Ceau-
escu. Prezent în marile aciuni politice ale

acelei perioade grele, arestat i judecat, în-

fruntând prigoana regimului în lagre i
închisori, revoluionarul Nicolae Ceauescu
s-a impus înc de pe atunci în contiina
naiunii drept una dintre cele mai luminoase
figuri de înflcrat patriot i strlucit orga-
nizator.

Capacitatea partidului de a conduce în

mod tiinific amplul program al edificrii

socialiste s-a ilustrat cu deosebire în perioa-
da care a trecut de la Congresul al IX-lea.

Tot ce s-a realizat în aceast glorioas
perioad este intim legat de modul original

în care tovarul Nicolae Ceauescu a re-

gîndit rolul i misiunea partidului în socie-

tate.

în spiritul celor mai înalte tradiii ale

gîndirii socialiste din ara noastr, partidul

a fost conceput drept centrul vital al socie-

tii, afirmîndu-i funcia de for politic
conductoare din interiorul colectivelor, în

strîns dialog, într-o conlucrare activ cu oa-

menii muncii.

„Partidul va fi puternic i îi va îndeplini

rolul su numai împreun cu masele, cu
întregul popor". Aceast apreciere din Ra-
portul la Congresul al XIH-lea sintetizeaz

o întreag experien i proiecteaz în ace-

lai timp, principala modalitate de exerci-

tare a rolului conductor — dialogul activ

cu masele, adoptarea hotrîrilor în strîns
conlucrare cu poporul.

Exercitarea în bune condiii a rolului

conductor al partidului este strîns asociat
de soluionarea problemelor pe care le ri-

dic dezvoltarea patriei noastre, de asigura-

rea tuturor condiiilor ca mersul construciei
socialiste s se situeze mereu pe o linie as-

cendent.

Aa cum sublinia tovarul Nicolae Cea-
uescu, omenirea pete într-o nou etap
a revoluiei tiinifico-tehnice, care ridic
cerine deosebite în faa tuturor rilor, cu

deosebire în faa statelor ce i-au propus
s-i dezvolte economia la nivelul celor mai
avansate cuceriri pe plan mondial. A solu-

iona problemele dezvoltrii în lumina aces-

tor exigene, a învinge i depi o serie de

SlNTEM DA TQ.RI
Sîntem datori s spunem România,
Cci ea e ara-n care ne-am nscut

;

Sîntem datori s spunem Ceauescu,
Cci el ne e printe i e scut

!

Numele su de-acum se împletete,
Cu tot ce-avem mai bun i mai de pre,
Cci prin strdanie, curaj i munc,
El ne creeaz un destin mre l

Datori sîntem s îl iubim de-a pururi,
Pe ctitorul supremei fericiri,

Cci el ne-ndreapt ctre culmi de glorii

i ne cluzete spre-mpliniri !

Mariana PREDA

influene negative ale crizei mondiale este o
fundamental rspundere politic a partidu-
lui în ansamblu, pentru c toate problemele,
de la ridicarea nivelului de trai, la cele ale
înfptuirii elurilor pe care ni le propunem,
depind nemijlocit de modul în care sînt so-
luionate problemele dezvoltrii, se asigur
mersul ascendent al României.

Intr-o epoc de mari prefaceri pe toate
planurile, dezvoltarea spiritului revoluionar,
stimularea rspunderii angajrii i druirii
în munc se constituie în premise eseniale
ale perfecionrii activitii partidului, ale

progresului general al patriei.

Exigena cu care apreciem rezultatele
propriei munci, spiritul de iniiativ i rs-
pundere, angajarea în soluionarea probleme-
lor capt o deosebit importan pentru
exercitarea în bune condiii a rolului con-
ductor ce revine partidului.

Fora partidului este, aa cum aprecia
tovarul Nicolae Ceauescu, fora organiza-
iilor sale componente, a tuturor membrilor
de partid. îndeplinirea rspunderilor ce re-

vin partidului în ansamblu depinde de modul
în care fiecare organizaie în parte îi afirm
capacitatea de mobilizare a colectivelor de
oameni ai muncii în opera de edificare a noii

societi, instaureaz la fiecare loc de munc
un climat de angajare i combativitate, de
ordine i disciplin.

Corolarul acestei politici creatoare, rea-

liste, îl constituie întrirea continu a leg-
turilor dintre partid i popor, creterea uni-
tii i coeziunii societii noastre. Unitate
ce-i trage seva din caracterul tiinific al

politicii partidului, din modul în care îi
exercit partidul rolul conductor, din con-
lucrarea strîns dintre partid i mase, pentru
înfptuirea programului partidului, a hot-
rîrilor adoptate la Congresul al XIH-lea, pen-
tru progresul continuu, multilateral al patriei

noastre socialiste, pentru înaintarea cu fer-

mitate spre viitorul comunist.
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Plenara Consiliului Central

al asociaiei

în ziua de 25 martie a.c, a avut
loc plenara Consiliului Central al

Asociaiei nevztorilor din R. S.

România, care a analizat activitatea

desfurat de aceasta pe 1985.

Au participat membrii consiliului,

preedinii filialelor, responsabilii
Asociaiei nevztorilor din R. S.

România, care a analizat activitatea

iar ca invitai reprezentani ai Mi-
nisterului Muncii, UCECOM-ului,
Ministerului Agriculturii, precum i
ai unor cooperative de invalizi.

Plasat sub imperativele celui de-
al XHI-Iea Congres al partidului,

a aniversrii a 65 de ani de Ia

furirea Partidului Comunist Român
i a îndeplinirii sarcinilor primului
an al actualului cincinal 1986-1990,
plenara i-a desfurat lucrrile în

spiritul hotrîrilor i indicaiilor

date în documentele de partid i
de stat, al ataamentului pentru
idealul construirii socialismului în

patria noastr. Ea a constitu.t, pen-
tru cei fr vedere, un pri'ci de
a-i manifesta recunotina fa de
politica social-umanitar a partidu-

lui i statului nostru, de ai ex-
prima hotrîrea de a munci exem-
plar, alturi de ceilali ceteni ai

patriei, la realizarea sarcinilor ce

le revin, în unitile în care acti-

veaz, precum i în cadrul asocia-

iei.

Darea de seam asupra activitii
asociaiei pe 1985, execuia bugeta-
r, nota controlului financiar intern

au evideniat rezultatele bune ob-
inute în munca cu i pentru nev-
ztori pe plan organizatoric, social,

cultural i sportiv. De asjmenta.
planul de munc pe 1986 » ce! do
venituri i cheltuieli, aprobate în

urma discutrii lor, constituie pre-

mise ale obinerii unor rezultate i
mai bune în anul în curs.

Lucrrile edinei au fost conduse
de Gh. Pop, vicepreedinte al aso-

ciaiei, preedinte al Filialei Braov.
Interveniile participanilor pe

marginea materialelor prezejntate

s-au axat, în general, pe principa-
lele probleme de munc i via
ale nevztorilor, o atenie deose-
bit acordindu-se i în acest an

celor referitoare la încadrarea ab-
solvenilor, la necesitatea crerii de
noi secii pentru nevztori, la ex-
tinderea unor meserii accesibile lor,

la pregtirea elevilor din colile

speciale, Ia îmbuntirea activitii

studioului de imprimri al asocia-

iei .a.

Astfel, Petru Timi, Cseppento

Lajos i Carol Szijjarto de Ia fili-

alele Cluj-Napoca, Oradea i Timi-

oara, filiale care nu au reuit s
încadreze toi absolvenii, în ciuda

eforturilor depuse, au solicitat re-

prezentanilor UCECOM-ului s fie

sprijinii în înfiinarea de noi secii
pentru nevztori, Ia Bistria-Ns-
ud, Slaj i Caras Severin.

Numeroi participani, printre ca-
re Gh. Chiescu (Iai) i Petru
Timi (Cluj-Napoca) au pus în dis-
cuie necesitatea extinderii unor me-
serii accesibile nevztorilor, ca te-

lefonia i împ'etiturile de couri.

O problem Ia care s-a referit ma-
joritatea preedinilor de filiale a
fost cea a lipsei de materii prime,
la seciile de cartonaje i perii ale
cooperativelor de invalizi. Citm
aici, cu deosebire, pe cele din ora-
ele Oradea, Cluj-Napoca, Turda,
Timioara, Baia Mare .a.

Legat de buna funcionare a coo-
perativelor, mai muli preedini de
cooperative au solicitat sprijinul
UCECOM-ului pentru dotarea cu
utilaje a unor uniti, în special a
seciilor ce urmeaz a se înfiina în
judeele amintite.

O problem pus în discuie, cu
acuitate, de participanii Ia plenar
a fost cea a obinerii unui act nor-
mativ, prin care s se acorde exclu-
sivitatea executrii de ctre nev-
ztori a unor produse. Astfel, Mi-
hai Drghici, preedintele Filialei

Piteti a informat plenara c pe te-

ritoriul filialei au fost create nume-
roase secii de cartonaj de ctre
diverse uniti, care primesc co-

menzi, dar nu angajeaz handica-
pai de vedere.

Dintre celelalte prob'.eme care
preocup pe nevztori, puse în

discuie, amintim pe cea a nev-
ztorilor din mediul rural, care
au venituri reduse i trebuie s fie

sprijinii, sub toate aspectele (N.

Bunduc, V. Buciuman, P. Timi a.),

pe cea a nevztorilor care nu se

pot stabili în oraele declarate „în-

chise", neavînd buletine eliberate
de oraele respective (M. Berescu,

M. Drghici, C. Szijjarto).

Mai muli participani la plenar,

printre care i invitai, au subliniat

necesitatea colaborrii între UCECOM
i asociaie pe de o parte, i între

asociaie i colile speciale, pe de
alt parte, în vederea rezolvrii

problemelor de încadrare a nevz-
torilor, de pregtire a lor pentru

munc i via (L. Cseppento, Gh.

Chiescu, C. Mirea).

în discuiile care au avut Ioc, s.-au

semnalat unele lipsuri survenite în

activitatea asociaiei : calitatea sla-

b a înregistrrilor la studioul de

imprimri, abandonarea propunerii

de înfiinare a unei fonoteci cen-

trale, întîrzieri în executarea bas-
toanelor, numrul insuficient de
cri înregistrate pe band, pentru
copii i tineret, lipsa ceasurilor de
mas i altele.

Muli dintre membrii Consiliului
Central au adus la cunotina celor
prezeni, dificultile existente Ia

filialele de care aparin.

Participanii s-au referit de ase-
menea Ia organizarea conferinei
pe ar a nevztorilor i la nece-
sitatea unor completri în statutul

asociaiei, completri care s per-
mit cooptarea de noi membri în

Consiliul Central.

Tov. Cornel Neau (UCECOM) a

informat pe participani c scopul

cooperaiei meteugreti, ca orga-

nizaie economic i de producie
este acela de a realiza produse de
calitate, care s se vînd. UCECOM-
ul s-a strduit s împace acest de-

ziderat cu asigurarea lucrului pen-
tru invalizii de toate gradele.

Din discuiile purtate, a reieit c
sub acest aspect nu s-a fcut totul.

O colaborare strîns între UCECOM
si asociaie ar putea duce Ia înl-
turarea multor dificulti. în ceea
ce privete aprovizionarea cu ma-
teria prim i desfacerea produse-
lor, se întîmphi foarte multe gre-

uti. Se sper, ca urmare a de-
mersurilor susinute, s se asigure

materia prim necesar, mai ales

pentru cei fr vedere. Cît despre
organizarea activitii de producie
în unitile în care lucreaz nev-
ztorii, în ultima perioad a existat

o mai mare preocupare, urmrin-
du-se în acelai timp i dotarea a-

cestor uniti cu utilaje i scule,

lrgirea gamei de meserii etc.

în rezolvarea acestei ultime pro-

bleme a subliniat ca fiind necesar

i sprijinul Ministerului Muncii.

Referitor la seciile ce urmeaz
s fie înfiinate, se va acorda tot spri-

jinul necesar. De asemenea, va adu-
ce la cunotina conducerii UCECOM-
ului toate problemele ridicate i se

va preocupa personal de rezolvarea

lor.

în cuvîntul su, tov. Constantin

Mirea de Ia Direcia de Asigurri

sociale a Ministerului Muncii a a-

preciat c în ansamblu activitatea

asociaiei s-a desfurat corespun-

ztor menirii pe care o are i în

conformitate cu sarcinile stabilite

în statut, respectîndu-se legile care

reglementeaz problemele nevz-
torilor, în continuare, tov. Mirea

s-a referit la încadrarea în munc
a nevztorilor, la depistarea elevi-

lor cu deficiene vizuale etc, la di-
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Vedere din sal, în timpul
de amatori ale nevztorilor

versificarea meseriilor accesibile lor,

domenii în care s-au obinut reali-

zri, nu îns pe msura posibilit-
ilor. Tov. Mirea s-a mai referit la

necesitatea îmbuntirii activitii
cultural-educative, a imprimrilor.

Tov. Constana Lazr (UNCAP),
referindu-se la situaia nevztori-
îor din mediul rural, consider c
în colaborare cu UCECOM-ul s-ar

putea organiza secii lucrative pen-
tru acetia în zonele unde sînt nev-
ztori mai muli, prin mrirea «•u-

prafeelor cultivate cu sorg. în a' est

scop, pe viitor va ine legtura cu
UNCAP-ul i va aduce la cuno-
tina acestuia, propunerile partici-

panilor la plenar.
Tov. Al. Micu, secretar responsa-

bil al asociaiei i Gh. Pop, vicepre-
edinte au rspuns la problemele
ridicate de participani, apreciind
totodat activitatea desfurat de
acetia i de activul filialelor, pen-
tru propirea asociaiei i membri-
lor ei. Cu acest prilej, au subliniat,

ca obiectiv de baz, colaborarea tu-

tuturor factorilor implicai în re-

zolvarea problemelor de munc i
via ale celor fr vedere. în acest

sens, activul obtesc i cel retribuit

al filialelor au obligaia de a depune
eforturi i maj mari, pentru înl-
turarea multora dintre dificultile

amintite în cadrul plenarei.

La ultimul punct al ordinii de zi

(probleme organizatorice), tov. Gh.
Pop, pornind de la faptul c data
inerii celei de a IV-a conferine
pe ar a nevcztorilor nu este sta-

bilit, a fcut urmtoarele propu-
neri :

— în intervalul dintre conferine,

cînd cea care urmeaz s se in,
nu are loc, s se procedeze la noi

cooptri de membri în organele co-

lective de conducere ;

Concursului formaiilor artistice

— în acelai interval dintre con-
ferine, cînd ultima nu se ine Ia

termenul stabilit, s se procedeze
la completarea consiliilor de condu-
cere a filialelor, cei cooptai urmînd
a fi supui aprobrii Biroului exe-
cutiv al Consilului Central.

Tovarul Alex. Micu a citit tex-
tul cu completarea propus la statut,

pe care îl reproducem în cele ce

urmeaz :

a) Introducerea la art. 16 a urm-
torului aliniat

:

(5) în situaia în care nu mai sînt
membri supleani, Consiliul Central
poate coopta, prin vot deschis, mem-
bri din rîndul celor mai activi

membri ai asociaiei»vj-espectîndu-se,
pe cît posibil reprezentarea terito-

rial.

b) Introducerea la art. 26 a urm-
toarelor aliniate :

(6) în situaia în care nu mai sînt

membri supleani, consiliul de con-
ducere poate coopta, prin vot des-
chis, membri din rîndul celor mai
activi membri ai filialei, respectîn-
du-se, pe cît posibil, reprezentarea
teritorial.

(7) Cooptrile în consiliile de con-
ducere ale filialelor se confirm de
Biroul executiv al Consiliului Cen-
tral.

Textul a fost aprobat în unani-
mitate de plenar i el urmeaz
s fac parte din statut.

în continuare, tov. Gh. Pop, refe-
rindu-se la situaia de provizorat
existent în conducerea asocia'iei,

a propus alegerea preedintelui a-
cesteia, prin vot deschis, i nu aa
cum prevede statutul (prin vot se-

cret).

Ca urmare a hotrîrilor luate, în

funcia de preedinte, pîn la data
cînd va avea loc Conferina pe ar,
a fost ales Viorel Crciun, profesor

la Centrul colar nr. 1 — Bucureti.

Invitat la plenar, în mijlocul

participanilor, tovarul Viorel

Crciun a mulumit pentru încre-

derea ce i s-a acordat, angajîndu-se

s militeze cu toat fermitatea pen-

tru propirea asociaiei i a mem-
brilor ei.

Sesiuni de comunieri privind

recuperarea capacitii de munc
Recent au avut toc, sub egida Uniunii societilor de tiine medi-

cale i a M.M. — I.E.M.R.C.M. —, sesiunea tiinific anual a ins-

titutului i o sesiune de comunicri privind evaluarea i recuperarea

capacitii de munc a bolnavilor cu afeciuni cardiovasculare.

Cu acest prilej, au fost subliniate rezultatele bune obinute anul

trecut în influenarea fenomenului de invaliditate i în domeniul in-

tegrrii socioprofesionale a invalizilor i a handicapailor.

In acest context, au fost prezentate i aspecte referitoare la cer-

cetarea i practica integrrii socioprofesionale a deficienilor vizuali.

S-a subliniat importana conclucrrii unitilor I.E.M.R.C.M., cu

filialele asociaiei si cu unitile de producie, în care sînt încadrai

deficienii vizuali, în urmrirea dinamic a procesului de integrare

în munc i în vata social.

Ambele manifestri au pus în eviden efortul cercettorilor, al

specialitilor pentru îmbuntirea actului de evaluare i recuperare

a capacitii de munc, precum .i msurile complexe vizînd integrarea

socioprofesional a invalizilor.

Constantin OLTEANU —
cercettor tiinific principal

la I.E.M.R.C.M.
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IN CINSTEA GLORIOSULUI JUBILEU AL PARTIDULU

Finala Concursului formaiilor artistice de amatori

ale nevztorilor din ara noastr

în cadrul manifestrilor or-

ganizate de asociaie, în cinstea

aniversrii a 65 de ani de la

furirea Partidului Comunist

Român i a Anului Internaio-

nal al Pcii, în zilele de 10—11

mai a.a, s-a desfurat la Clu-

bul finane — bnci, din Capi-

tal, faza final a celei de-a

treia ediii a Concursului for-

maiilor artistice de amatori ale

nevztoriior.

Amintim c aceast aciune

cultural-artistic — cea mai

important dintre aciunile de

acest gen din cadrul asociaiei

— a fost iniiat în condiiile

stimulatoare i generoase ale

marelui Festival naional „Cân-

tarea României".

Actuala ediie a concursului,

avînd ca generic „Slvim în

vers i cîntec patria, partidul,

pacea" a constituit, ca i cele

lalte ediii, un minunat prilej

pentru cei fr vedere de a-i

aduce omagiul lor fierbinte i
de a-i manifesta recunotina,

pentru condiiile ce le-au fost

create de partidul i statul nos-

tru, pentru deplina lor integra-

re în viaa economic, politic

social i cultural a rii.

Totodat, concursul a consti-

tuit un prilej de popularizare,

în rîndul celor cu vedere, a

posibilitilor de afirmare ps

trîm artistic, ale nevztorilor.

în cele dou zile de întrece-

re au evoluat, pe scena amin-

tit, într-o sal arhiplin, 110

talentai artiti amatori (de pe

'

-

:'::»

lifiiiF''.. '
-, . T,* '

;
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Aurel Surugiu (Botoani), locul l la moment satiric i laureat
al Concursului formaiilor artistice de amatori ale nevztorilor

cuprinsul celor 14 filiale teri-

toriale, prezente la concurs),

oameni de diferite profesii :

muncitori cooperatori, masori,

profesori etc, toi fruntai în

producie i exemple de hrnicie

în unitile unde activeaz.

Organizat sub forma unui

spectacol unitar, concursul a

excelat prin cîntece din folclo-

rul nostru vechi i nou, specific

zonelor reprezentate de partici-

pani, care au fcut s rsune
pe scen atît ritmurile trg-
nate ale melodiilor de jale sau

de dor, cît i cele vesele sau

sltree, de joc, de voie bun
i bucurie pentru viaa pe care

o triesc astzi, încîntîndu-ne

în acelai timp i privirile, cu

frumuseea si varietatea de cu-

lori a costumelor populare, de

pe toate meleagurile rii.

Ce putea fi mai autentic i
emoionant, în folclorul i tex-

tele prezentate, decît acel cîn-

tec care ne-a povestit despre

urcarea i coborîrea oilor de la

munte, interpretat de rapsodul

Ana Obîre, de la Filiala Bra-

ov sau cîntecele haiduceti

prezentate de grupul vocal al

Filialei Botoani ; decît acel

montaj literar-muzical al Filia-

lei Baia Mare, care ne-a înfi-
at datinile populare ale mara-

mureenilor, într-un decor au-

tentic, de cas rneasc, din

Oa sau acele jocuri populare

ardeleneti, moldoveneti i
munteneti, care au bucurat,

veacuri de-a rîndul, inimile

VIAA NOUA, nr. 2 1986



fetelor i feciorilor, duminicile,

la horele din sate ?

Concurenii au dat glas deo-

potriv cîntecelor închinate p-
cii, bucuriei de a tri ; au dat

glas melodiilor de dragoste i
clor, din repertoriul muzicii u-

oare i al romanelor.

Trebuie s subliniem cu satis-

facie c pe scen au evoluat

adevraii virtuozi ai instrumen-

telor muzicale, distingîndu-se

la vioar Ion Hortu (Filiala

Bacu), Constantin Surugiu

(Filiala Botoani), Traian Cior-

tea (Filiala Cluj-Napoca) i Si-

clor Sulici (Fii. Baia Mare) ; la

acordeon Ioan Suciuc (Filiala

Tg. Mure), Ion Ursu (Filiala

Iai) ; la fluier Ioan Iancu (Fi-

liala Alba Iulia) .a.

Am trit clipe de emoie a-

lturi de cei care, cu un deo-

sebit talent, au dat glas nease-

muitei frumusei a „Mioriei",

recitat, pe un fond muzical

sugestiv, de Gavri Ruvin, de

la Cluj-Napoca, puritii i
dramatismului din „Moartea

cprioarei", de Nicolae Labi,

recitat de cel ce a cucerit ti-

tlul de laureat al acestui con-

curs, în dou ediii, consecutiv,

Constantin Baciu, de la Filiala

Botoani. Dumitru Buta, de la

Filiala Braov ne-a reamintit

„Moartea lui Gelu", de G. Co-
buc, Ion Gheorghe, de la Cons-

tana ne-a impresionat prin in-

terpretarea poeziei „Mistreul

cu coli de argint", iar Cristian

Florea, de la Filiala Bacu a re-

citat din creaia sa versuri de-

dicate partidului.

Juriul, avînd ca preedinte pe

Eugen Aron, reprezentant al

Consiliului Culturii i Educa-

iei Socialiste, i ca membri pe

Dan Ardelean i Walter Vogel,

compozitori, Traian Moraru, re-

gizor i Gh. Ursu, profesor de

muzic a apreciat în mod deo-

sebit cele dou formaii cîti-

gtoare ale premiului I, Baia

Mare i Botoani, care au im-

presionat prin autenticitatea

folclorului reprezentat, prin

cîntecele i costumele specifice

zonei lor i seriozitatea preg-
tirii concurenilor, înzestrai cu

mult talent artistic.

De asemenea, juriul a adus cu-

vinte de laud instructorilor

celor dou formaii, Dumitru
Amarghioalei (Botoani) i Du-
mitru Lar (Baia Mare) care, prin

pasiune i druire, au reuit s
ridice la un înalt nivel de pre-

gtire formaiile respective.

Pe aceast cale, juriul, cruia

ne alturm i noi, organizatorii

fazei finale a concursului, tran-

smite felicitri tuturor parti-

cipanilor de la filialele prezen-

te la întrecere, urîndu-le suc-

cese în activitatea cultural-ar-

tistic pe care vor continua s
o desfoare, ca artiti amatori,

precum i în cea profesional.

încheiem aceste rînduri adre-

sînd felicitri i instructorilor

culturali i artistici i deopo-

triv conducerilor filialelor care,

prin sprijinul adus, contribuie

la desfurarea în bune condi-

ii a acestor manifestri cultu-

ral-artistice.

REZULTATELE FINALEI

CONCURSULUI
FORMAIILOR ARTISTICE

DE AMATORI

Ediia a IH-a, Bucureti

10—11 mai, 1986

Formaii artistice : locul 1 —
Baia Mare i Botoani, locul II

— Bucureti i locul III -— Plo-

ieti

Cîtigtori individuali, pe ge-

nuri artistice :

Brigad artistic : locul 1 —
Filiala Bucureti

Rapsod popular : locul 1 —
Ana Obîre (Filiala Braov)

Soliti de muzic popular :

locul 1 — Mria Coman (Filiala

Baia Mare) i Ecaterina Gean-

galâu (Filiala Tg. Mure), locul

II — Aneta Verig (Filiala Bo-
toani) i Ion Gheorghe (Fii.

Constana).

Grup vocal : locul I — Fi-

liala Constana, locul II — fi-

lialele Botoani i Tg. Mure

Romane : locul I — Ecaterina

Geangalu (Filiala Tg. Mure).

Recitri : locul I — Constan-
tin Baciu (Filiala Botoani) i
locul II — Ion Gheorghe (Filia-

la Constana)

Monolog : locul I — Aurel

Surugiu (Filiala Botoani)

Muzic uoar — soliti : lo-

cul I — Veronica Tablan (Fi-

liala Iai)

Orchestre de muzic uoar :

locul I — „Select grup" — Fi-

liala Braov, locul II — „Ar-

monia" — Filiala Iai

Duet folk : locul I — Mria
Serafim i Lucica Blaj (Filiala

Bacu.

Taraf : locul I — Botoani,

locul II — Bacu i locul III —
Bucureti.

Instrumentiti

Acordeon : locul I — Ioan

Suciuc (Filiala Tg. Mure), lo-

cul II — Ion Ursu (Filiala Iai)

i locul III — Mihai Teacoe (Fi-

liala Alba Iulia).

Vioar : locul I — Ion Hor-
tu (Filiala Bacu), locul II —
Constantin Surugiu (Filiala Bo-

toani) i locul III — Traian

Ciortea (Filiala Cluj-Napoca)

i Sidor Sulici (Filiala Baia

Mare)

Mandolin : locul I — Aneta

Bartic (Filiala Botoani)

Saxofon : locul I — Dionisie

Stern (Filiala Iai)

Chitar : locul I — Titel Popa
(Filiala Iai)

Sofica ZDRINCA
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Concursul de proz i poezie
Dedicat Anului Internaio-

nal al Pcii i celei de-a 65-a

aniversri a Partidului Co-

munist Român, Concursul de

proz i poezie, aflat la cea

de-a XXII-a ediie, poate fi

considerat, atît prin numrul
mare al concurenilor (prin-

tre care 12 debutani) i al

lucrrilor (84 în versuri i 15

în proz), cît i prin valoarea
artistic a acestora, un con-

curs record.

O bun parte dintre lucrri
sînt adevrate apeluri pentru

pace : „Apel", „Pacea, pacea,

asta vrem !", „Mesaj vieii",

„Portret ele pace", „Portret

de planet", „Glas de veghe
pentru prunc", „Sîntem da-

tori", „Pacea", „Columna de
inimi", „Oprii hazardul",

„Stindard", „Binecuvîntri
de primvar", „Sîntem co-

piii mamei noastre, Romînia"
etc.

Altele, de asemenea nu-

meroase, sînt dedicate parti-

- ediia 1986 -

dului i conductorului su
iubit, tovarul Nicolae

Ceau$escu ori sînt inspirate

din dragostea de ar. Amin-
tim i din rîndul acestora cî-

teva dintre titluri : „Partid,

de ziua ta !", „Un destin",

„România", „Pmîntul rii",
„Tricolor", „ara", „Pentru
tine", „Imperiul nopilor a-

lese", „Glasul poporului",
„Soldatul erou" etc.

Copiii rii, comorile cele

mai de pre ale prezentului

i viitorului au constituit un
alt izvor de inspiraie. Nu
lipsesc lucrrile care au ca

subiect dragostea, frumuse-
ile naturii patriei etc.

Fr a epuiza întreaga te-

matic abordat în lucrrile

prezentate, v facem cunos-

cute premiile acordate :

La poezie, premiul I — Vic-

tor Bnac (Bucureti), pen-

tru „Dimineaa de fîntîn",
premiul II -^- George Cârli-

geanu (Tg. Frumos), pentru
„Clipa de-a pururi" i pre-
miul III — Manda Mayer
(Bucureti), pentru „Cînte-
cul inimii". Au fost acor-

date meniuni pentru poeziile

„Pace", de Lidia Bîrzan (Ba-

cu), „Avem goruni", de
Moise Ciorba (Oradea) i „în

adîncuri", de Ion Cosma
(Braov).

La proz, premiul I nu a

fost acordat. Au fost date

îns dou premii II : lui Ghe-
mu Dorel (Iai), pentru po-

vestirea „Dealul prului" i
lui Ioan Cosma (Braov),
pentru lucrarea ,Unde-mi
sînt rdcinile", i dou pre-
mii III : Aureliei Dodu (Bucu-

reti), pentru povestirea

„împrirea fraciilor ordi-

Diminea de fîntina
Dulce, cald mîngliere,

Ft-Frumos, cu glas de miere,

Vine seara printre flori,

Printre maci, printre cicori,

S ne spun zictori,

Zictori i ghicitori,

Auzite -n eztori,
De la fete i feciori.

în voroav
Pun snoav
Cînd mai blînd, cind mai grav,
In eres,

Un îneles,

Gînd curat, fior ales,

Pentru inim cules.

Azim de pîine nou,
Ft-Frumos, cu glas de rou,
Vine seara pe potici,

Pe potici cu licurici,

Printre tufe de aglici,

S ne spun de voinici,

Doamne, cum s pleci de-aici

i s nu te prinzi ortac,

Cu Novac, Baba-Novac,
Ori s stai sub fagi umbroi,
Ling Toma Alimo
i s-asculi cum frunza-n

creang
Tot îngîn o talang...

Farmec, tihn i fior,

Ft-Frumos, cu glas de dor,

Vine seara cu miestre,
în pridvoare, la ferestre,

S ne spun o poveste
Cu... a fost i cu... mai este

Pîn-n zilele aceste.

In cuvînt
Pune deseînt.

In idee
O sclnteie,

De nuntire i nedeie.

S aprind,

S cuprind,

A izvoadelor colind,

Fîntînit-n buchii slave,

Prin pisanii i ceasloave.

\

nare" i lui Ioan Drgana l

(Bucureti), pentru „Ns- i

rîmba". A primit meniune 1

Vasile Adamescu (Cluj-Na- J

poca), pentru tableta „Caste- 1

Iul din Carpai". S

SOFICA ZDRINCA S

instructor principal cultural \

-_A

Iz de codru i de plaur,

Ft-frumos, cu glas de aur,

Vine seara i ne-aduce
Pe mai marele Neculce
S ne zic, s ne culce,

Cu hrisovul lui cel dulce.

i-l aduce pe Ureche,

S ne zic la ureche,

Vorba lui fr pereche

i cu ei, alturi vin,

Stolnicul Cantacuzin
i Greceanu, i Costin,

Scribi de grai daco-latin...

i mai vine Dosoftei

i vestete peste ei,

Troienit de flori de tei,

Pe Lucefarul Mihai,

Domn de suflet i de grai.

Doamne, cum s nu rmîn
Peste noi, mereu stpîn,
Dimineaa de fîntîn,

Grai-Frumos, limba român l

Victor BNAC
(Premiul I la „Concursul

de proz i poezie" —
ediia 1986)
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Clip de* pururi
(FRAGMENT)

Lumina-i perdea legnat-ntre umbre de crîng
i-n cerul din iaz, limpezimi de albastru se strîng.

Cerdacul cu stîlpi de alti i horbote brîu
Coboar prin iarb din floare în floare spre rîu.

Pe luciul cu valuri de rae, nu bate vreun fulg ;

Doar trestii-domnie sitarii din fonet îi smulg,
Zvîrlindu-i cu ipt s tulbure petii din somn,
Cînd soarele-i scapr-n ape coroana de domn.
în deal, n-a rmas decît stînca de streini sub cer

i drumul fîntînii urcînd spre pdure stingher.

St fata, din lumea cu jocul de-a clipa drept scut,

Pierdut în gîndul sfîrit i de-abia început.
Amiaza clin ochi e un zîmbet albastru de iaz

;

Sub toamna de bucle, mucata-nflorete-n obraz
i tremur floare pe buze, ca zorii-n mce
Cînd umbra se pierde în inima codrilor dei.
Un cîntec de ape prin suflet de clape plutind
S-a strvis peste umeri de nuferi cu glas de colind.

Prin trilul mtsii, la piept, îi tresar ciocîrlii

Cin trec legnri de genunchi peste paii pustii.

De min o prind ; i desculi, ca-ntr-o roat de foc,

Pornim val i vale, s fim peste tot ca-ntr-un loc...

E cerul de-aripi risipite în cîntec de-azur

;

i munii albatri s-au smuls din regescul contur
S doarm cu tîmpla pe-o doin în iarb de brazi,

Viin venicia-mpietrit în clipa de azi.

Pierdute-n azur, ciocîrliile-n zbor de arcu
Se-nal în triluri prelungi de vîrtej jucu,
Se zbat scînteieri de pian, cad uvoi de oboi
i flaute-n coame de murmur le-aduc înapoi

;

Sclipiri susurate de strune lumina o es
Din fulgii de gînd i din foc de cuvînt ne-neles.
i trecem prin cîntec i cînt mîn-n min cu ea
i-mi chit de-un cerb, de o floare, de dragostea mea...
Arunc sînziene i soarele tremur-n lac

;

Petale-ntre pleoape de ape-n scîntei se desfac.
Desprindem o barc din lanul spre lume legat.

Albastrul din vîsle ne strînge în jur un palat

Cu turnuri adinei pîn-n stele de pietre i scoici...

i-n curle-i turnirul de lnci i de scuturi i troici.

Prinesa Lian, alturi cu Nufrul prin,

Surîde... i cerul coboar-n adîncuri cumini.
Albastrul din vîsle se strînge la loc eleteu
S tremure-n ape o clip din sufletul meu...
Ne dm flori de cîmp ; ca în palma petalelor mici
Tot ghidul i soarta, cu sufletu-n ochi, s-o prezici.

Pe rînd le srut i în pr i le prind ca-ntr-un joc ;

i-mi pare în mîini c se-aprinde o stea cu noroc.
i tîmpla de bucle la piept mi se-ascunde i-o strîng,

S-mi afle din palm tot freamtul tainei din crîng.

Ne strîngem de mîn pe drum ; îndelung, dureros...

Iubirea nicicînd s n-o tim mai presus, mai prejos;
i toat s fie în noi i în toate aricind :

Minunea luminii de tain din suflet i gînd...

i-n zîmbetul florilor frînt primvara-n buchet,
i-n rîsul fîntînii cu hohot de lacrimi i-ncet,
i-n rana durut de timpul din clipe pustii

Cînd, rupt din tine, te-ai stins i nu poi s mai vii,

i-n plînsul de rou uitat de zorele în zori,
i-n stelele-ascunse de soare i nori trectori,
i-n ruga de rug din srut, i-n descînt de urit...S fie doar dragoste ! Dragoste numai i-atît !...

E clipa de-a pururi ! D-mi, soare, d-mi clipa de-acum

!

i piatr de flcri s fim i lumin de crum.
D-mi clipa de-a pururi ! D-mi, var, tu clipa de foc !

i timpul de piatr s fie o stea cu noroc.

George CÂRLIGEANU
(Premiul II la „Concursul de proz i poezie

— ediia 1986)

\ -

Cîntecul inimii

Suindu-m pe zile, ca pe scri,.

S rid îmi vine i s pling îmi vine,

Cci timpul cu cuvinte de-ntîmplri
Te cînt-n toate gamele, pe tine.

Crucificat de bune i de rele,

Mi-e sufletxd pe muchea-unei oapte
Fiindc-i culegi fiina lui, de noapte,
Cu dezmierdri mai vii, ca nite stele.

M uit cu drag la miinile-i frumoase.
Numai cldura lor tulburtoare
E zeitatea ce-a venit s-mi lase,

Pe pardoseala sîngelui, o floare.

Mi-e sete de iubire i de foame !

Pe ari, la fel ca pe troian,

Aud cum sun fiecare an,

Din clopotu-i cu dangte de poame.

Da, lumea-mi pare-o vraite minunat l

De frumuseea ei ca de rubin,

Prin tine in acum înfiorat

;

Din rtcire poate, din destin...

Manda MAYER
(Premiul III la „Concursul de proz i poezie

— ediia 1936)

Pace

Un bulgre de nea,

O cirea coapt,
Un porumbel spre soare,

Un cîntec vibrînd,

Bucurii de care n-au parte,

Decît oamenii acestui pmînt.
i toate acestea nu vor mai exista.

Pe Planeta albastr,
Dac porumbelul alb

Va pieri în noapte
i focul va arde
întregul cuvînt : Pace !

lâdia BÎRZAN
(Meniune la „Concursul de proz i poezie

— ediia 1986)

La teiul venic

Nu-i încrusta numele,
trectorule,
nici data în care te-ai odihnit Ung EL,
nici inima-loc pentru tatuaj...

Alung-i trupul inert

departe.

Aici nu e casa remucrilor,
în care se-ntorc doar strinii,

Aici este EL —
gest în nemurire.

Ioan-Mihail POPA
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Ana ulumete: „Popasuri la vetrele istoriei româneti"
(Concursul „Prietenii crii braille")

Cea ac-a 28-a ediie a con-
cursului „Prietenii crii
braille" ne-a prilejuit nou,
concurenilor, s cunoatem
un alt col din frumoasa
noastr ar i anume, zona
Tîrgovitei.

întreaga aciune s-a desf-
urat în organizarea Filialei

Ploieti, în cele mai bune
condiii, cu dorina mrturi-
sit a gazdelor „de a ne sim-
i ca acas".

Prima zi petrecut în fosta

reedin domneasc a în-

semnat întîlnirea cu o parte

din cultura i istoria rii
Româneti.

Muzeul tiparului i al cr-
ii vechi româneti, primul
obiectiv vizitat, a constituit

o noutate pentru noi, nev-
ztorii. El este amenajat în-

tr-o cldire declarat monu-
ment de arhitectur, în stil

neoromânesc, ridicat la

sfîritul sec. al XlX-lea, peste

beciuri mai vechi, datînd din

prima jumtate a secolului

al XVlI-lea. Un document

din 1668 menioneaz c
aceast cas a aparinut pos-

telnicului Constantin Canta-

cuzino, tatl marelui crtu-

rar care, în cunoscuta biblio-

tec a familiei, a descifrat

primele taine ale crilor. i
poate nu întîmpltor s-a des-

chis aici, în 1967, expoziia
permanent de carte veche
i tiparnie, care ilustreaz
apariia i dezvoltarea tipa-

rului românesc, pîn la 1830.

Alturi, în casa ridicat
de scriitorul I. Al. Brtescu
— Voineti se afl Muzeul
scriitorilor tîrgoviteni, des-

chis în 1967, care ilustreaz
contribuia lor la dezvolta-

rea limbii literare i a litera-

turii româno.

Aici, la Tîrgovite, peisa-

jul reprezint întîlnirea din-
tre cîmpie i dealuri, iar pe
el istoria se desfoar ca un
pmînt al fgduinei, v-
zut în oglinda fidel i lumi-

noas a documentelor i le-

gendelor. Ieind dintre mun-
i i dealuri, ca un uria i-

pot, Ialomia erpuiete în

latura de rsrit, desprind
Tîi'govitea de promontoriul

înaintat în es al Mnstirii
Dealu unde, oameni de bine

au adus i au pus la loc de

cinste capul lui Mihai Vitea-

Finalitii concursului, în faa unuia dintre obiectivele
vizitate

zul. Aici mi-am amintit de
cuvintele viteazului, pentru
urmai :"... Ci, mai ales s
vad c eu am fptuit ceea
ce toi credeau c nu-i cu
putin. Am fptuit nefptui-
tul. Adic am dovedit urma-
ilor c unirea e cu putin
dac st pe temei de vred-

nicie, de adevr i dreptate".

De la Mnstirea Dealu
am poposit la vechea Curte
Domneasc, (cetate de scaun
voievodal de la Mircea cel

Btrîn, pîn la Constantin

Brîncoveanu), Tîrgovitea —
strjuit de Turnul Chindiei
— fiind timp de o jumtate
de veac, cel mai important
centru administrativ i ost-
esc, inima i creierul rii
Româneti, aa dup cum
era un însemnat vad econo-

mic, la rscruce de drumuri,
adunate dinspre cele patru

zri.

Ziua concursului a venit,

firesc, cu emoii, dar i cu
încredere. Profesorul Valeriu

Li Cosmin, din partea

C.J.C.E.S. — Dîmbovia —
unul din poeii dîmbovieni,

— ne-a expus, în cîteva cu-

vinte — istoria de ieri i de

azi a Tîrgovitei.

Un juriu competent a asi-

gurat buna desfurare a

concursului. Am simit al-

turi pe vechea noastr în-

drumtoare, Elisaveta R-
dulescu, care a inut i de

(Continuare în pag. a 11-a)
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Realizri i perspective

la Cooperativa de invalizi „Munca"— Bucureti

în ziua de 15 februarie a.e., a avut
loc adunarea general în care s-a a-
nalizat activitatea desfurat în 1985

de cea mai mare unitate productiv
pentru nevztori, din ar — Coope-
rativa „Munca" — Bucureti.

în afara celor 225 delegai ai mun-
citorilor cooperatori, au participat ca

delegai i invitai Petre Dnic, pre-

edintele' U.C.E.C.O.M., Grigore Mo-
sor, preedintele U.C.M.B. i Ileana

Blînd, vicepreedint, ing. Ion Ale-

xe, din partea comitetului de partid

al secolului 2, Teodor Lpdatu, din

partea Filialei teritorilae Bucureti
a Asociaiei nevztorilor din R.S.R.,

precum i reprezentani ai unor or-

ganizaii cu care cooperativa colabo-

reaz în rezolvarea obiectivelor sale.

Din darea de seam pe 1985, pre-

zentat de Pîrvan Tacu, preedinte,

a reieit c unitatea, îndrumat în-

deaproape de organizaia de partid i
de conducerea operativ a obinut re-

zultate bune, atît în procesul de pro-

ducie, cît i în celelalte sfere de ac-

tivitate, vizînd ridicarea continu a

nivelului material i spiritual al mun-
citorilor, acordarea de asisten me-
dical i social, participarea la com-
petiiile sportive i altele.

In cele ce urmeaz, vom sublinia

cîteva dintre aspectele cele mai im-
portante cuprinse în darea de seam
i în planul de msuri.

De la început, trebuie subliniat c
în 1985, la producia marf, planifi-

cat la 135.000.000 lei, s-a realizat o

depire de 884.000 lei, dei la seciile

de perii s-a lucrat tot timpul sub ca-
pacitate.

Printr-o bun organizare, producti-

vitatea muncii, element foarte impor-
tant în economia unei întreprinderi,

a fost de asemenea realizat în 1985,

ridicîndu-se la 134.805 lei pe muncitor,
fa de 131.233 lei, în 1984. Eforturile

fcute de cooperatori pentru realiza-

rea planului i pentru a întîmpina

beneficiarii cu produse i modele so-
licitate, au fost cu atît mai meritorii,

cu cît în toat perioada la care ne
referim, ei s-au confruntat cu pro-
bleme deosebit de grele, în aprovi-

zionarea cu materii prime i depis-

tarea de beneficiari.

In acelai timp, consiliul cooperati-

vii a iniiat o serie de msuri me-
nite s duc la realizarea indicatori-

lor de plan, depind perioadele gre-

le în ceea ce privete asigurarea cu

materie prim, desfacerea produselor

si altele. S-a acionat cu perseveren-

pentru diversificarea produciei,

Sediul Coop, de invalizi „Munca" — Bucureti.

executarea de produse noi ori repro-
iectate, valorificarea materiilor pri-

me, materialelor, combustibililor i
energiei electrice. O contribuie im-
portant în realizarea planului a fost

adus de atelierul mecanic, prin res-
pectarea graficelor de reparaii i
întreinere. Printre altele, prin auto-
dotare, au fost confecionate 2 ma-
ini de biguit, iar prin investiii au
fost procurate 2 maini de capsat din
import.

In vederea îmbuntirii calitii
produselor — obiectiv prioritar —
printre msurile luate, amintim per-
fecionarea profesional.

Activitatea în producie a coope-
ratorilor s-a împletit cu cea din do-
meniile cultural, social i sportiv, ob-
inîndu-se rezultate deosebite.

Astfel, aciunile politico-educative,
iniiate i organizate de comisia cul-
tural a cooperativei, în strîns co-
laborare cu Asociaia nevztorilor
din R.S.R., au avut la baz indica-

iile i orientrile desprinse din cu-
vmtrile secretarului general al parti-

dului, tovarul Nicolae Ceauescu.
precum i din sarcinile trasate de foru-
rile de resort U.C.E.C.O.M. i U.C.M.B.,

referitoare la educarea oamenilor
muncii în spirit revoluionar. în a-
acest scap, un rol important 1-a avut
staia de amplificare. Ea a difuzat

zilnic materiale din presa central i
din periodice, care au oglindit aspecte

din munca întregului popor, pentru
traducerea în via a sarcinilor cu-
prinse în programul partidului.

în anul care a trecut au fost pre-
zentate medalioane i portrete de
scriitori, cronici i recenzii de cri.
De asemenea, au fost citite 31 de ro-
mane din literatura român i uni-
versal. La sugestia cooperatorilor,
au fost inute conferine i difuzate
materiale de P.S.I. i T.S.M., precum
i articole din revistele „Viaa coope-
raiei meteugreti" i ,,Via nou''.
Au fost organizate întîlniri intere-
sante cu personaliti de prestigiu din
lumea teatrului i muzicii ; Ion Lucian,

Arcadie Donos, Alexandru Grozu i
alii. In ceea ce privete orchestra de
muzic uoar i popular, repetiiile

s-au fcut sub îndrumarea unui nou
instructor — Mircea Andreescu, de la

Ansamblul „Rapsodia român".
Comisia cultural s-a bucurat de

sprijinul conducerii cooperativei, al

organizaii de partid i al celei de
tineret.

Activitatea sportiv s-a soldat i ea
cu rezultate valoroase, numeroi coo-
peratori nevztori fiind antrenai în

întrecerile organizate de clubul „Vo-
ina", de U.C.E.C.O.M. i de Asocia-
ia nevztorilor.

Consiliul cooperativei s-a preocupat
îndeaproape, în 1985, i de condiiile

de munc, precum i de acordarea
unei asistene medicale si sociale co-
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respunztoare, în scopul aprrii s-
ntii oamenilor muncii din unitate-

Cabinetul medical a rspuns cu

promptitudine la solicitrile fcute.

Pentru dotarea sa i a punctelor sa-

nitare din secii, s-au alocat 80.036

lei, în vederea procurrii de medica-
mente de prim necesitate i de un-
guente, necesare în prevenirea bolilor

profesionale. De asemenea, s-au re-

partizat 118 bilete de odihn i de

tratament prin C.A.S.C.O.M., iar nu-

meroi ali cooperatori au fost spri-

jinii material în procurarea de bi-

lete' prin O-N.T. Mai amintim c s-au

alocat fonduri însemnate pentru ali-

mentaia de producie i echipamentul

de lucru.

La obinerea acestor rezultate i-au
adus contribuia toate colectivele de

munc, cooperatorii, organizaiile de
partid, U.T.C., O.D.U.S. i cea de

femei.

Pentru anul în curs, cooperativa are

un plan mobilizator, capabil s asi-

gure o desfurare corespunztoare
activitii sale. Ea i-a propus rea-
lizarea unei producii-marf de
139.000.000 lei, cu 4 milioane mai
mult decît în anul precedent. Consi-

liul cooperativei, sprijinit de organi-

zaia de partid a luat msuri eficiente

pentru pregtirea produciei. Realiza-

rea volumului de mrfuri ridic pro-

bleme deosebite în aprovizionare i
desfacere, ca i în anii precedeni.

Principala preocupare trebuie s o

constituie îns depistarea de benefi-

ciari. Se impune în primul rînd ca

unitatea s execute produse de bun

calitate, astfel încît ele s fie prefe-

rate altora executate de ceilali furni-

zori. Numai pe aceast cale se pot

obine comenzi suplimentare, nece-

sare îndeplinirii planului.

Desigur, ca soluie de baz, (i acest

lucru a fost subliniat în discuiile

care au avut loc, în rezolvarea mul-
tora dintre dificultile ce le întîm-
pin cooperativa), rmîne obinerea
pentru nevztori a exclusivitii în

producerea i contractarea produselor

executate de ei, îndeosebi pentru cele

din grupa perii, pensule i bidinele.

în protejarea produciei, la perii

în special, s-ar obine importante rea-
lizri la indicatorii de plan i deopo-
riv, posibiliti de lucru pentru mun-
citorii nevztori.

In ceea ce privete planul de des-
facere cu amnuntul, prin magazinul
cooperativei se va urmri aprovizio-

narea acestuia cu produse de bun ca-

litate, solicitate de clieni.

O atenie deosebit se va acorda
în 1986 creterii productivitii muncii
i introducerii progresului tehnic, va-
lorificrii cu maximum de randament
a tuturor materiilor prime i materia-

lelor, diminurii costurilor i a chel-

tuielilor, pentru realizarea produciei
nete i a produciei-marf de 1 000

lei, cu cheltuieli cît mai mici (612 lei).

Se mai impune folosirea în proce-

sul de producie a cît mai multe

M.R.R.-uri, întreinerea în cele mai
bune condiii a utilajelor, personalul

muncitor avînd obligaia de a le fo-

losi judicios, fr s le solicite peste

limitele admise.

In 1986, aciunea de perfecionare
profesional va continua i va cu-

prinde întregul personal.

Pentru realizarea acestor obiective,

este necesar sprijinul tuturor oame-
nilor muncii din cadrul cooperativei

i al organizaiei de baz, iar în pro-

blemele referitoare la aprovizionare

i desfacere, al U.C.E.C.O.M., U.C.M.B.
i al comitetului de partid din secto-

rul 2.

Din cuvîntul tovarului Petre D-
nic a reieit c U.CE.C.O.M.-ul va

acorda tot sprijinul su_ atît Coop.

,.Munca", cît i celorlalte uniti din

ar, unde lucreaz nevztori, în ve-

derea asigurrii unui proces de pro-

ducie continuu i ritmic, deoarece

problema celor fr vedere constituie

,
.prioritatea prioritilor".

încheindu-i darea de seam asupra

activitii pe 1985, harnicul preedinte

al cooperativei, Pîrvan Tacu, a

amintit cum nu se poate mai potrivit,

cuvintele rostite de tovarul Nicolae

Ceauescu la edina Comitetului

Politic Executiv al CC. al P.C.R. din

6,11. 1986 : „Consider c este necesar

s adresm apelul de a face totul, de

a uni toate eforturile pentru a asigu-

ra îndeplinirea în bune condiii a pla-

nului pe acest an la toi indicatorii,

punînd astfel o baz trainic înfp-

tuirii întregului cincinal, a obiective-

lor stabilite de Congresul al XlII-lea,

de Programul partidului pentru ridi-

carea patriei noastre pe o nou treap-

t de dezvoltare, pentru trecerea

României la un stadiu nou, de ar
socialist mediu dezvoltat".

(Urmare din pag. a 9-a)

aceast dat s fie alturi
de noi.

Anul acesta, prin tematica
concursului („Popasuri la ve-
trele istoriei româneti", de
Dumitru Alma), am conti-

nuat cltoria la cetile Su-
cevei, Sighioarei i a Neam-
ului pentru a evoca fapte,

oameni i întîmplri legate

înc, din alte vremi, de nu-
mele acestor ceti.

Prin întrebrile ce ne-au
fost adresate i prin rspun-
surile date, am poposit cu

toii pe Cîmpia Turzii, pen-

tru a ne aminti de tragicul

sfîrit al lui Mihai Viteazul;

ne-am reamintit faptele eroi-

ce ale celor ce s-au jertfit

în 1916—1918, pe Valea Tro-

tusului si a Oituzului, la

Mrti i Mreti, pentru
reîntregirea rii. Toi con-

curenii, reprezentani ai ce-

lor 16 filiale ale asociaiei au
dovedit o temeinic pregti-
re, impresionând plcut în-

treaga asisten, prin rspun-
surile clare i corecte, prin

disciplina i inuta din
timpul concursului-.

Pe lîng cîtigtorii pri-

melor trei locuri, s-au re-

marcat, în mod deosebit,

Estera Colesnic (Botoani),

aflat pentru prima dat
într-o competiie, la nivel de

ar, Petru Stru (Cluj-Na-

poca), Huzum Vlase (Con-

stana) i Gheorghe Leonte

(Iai).

în ceea ce m privete, am
cîtigat pentru c am avut

mai mult încredere în mine,

pentru c am avut mai mult
ans într-o confruntare de

o înalt inut, unde aproa-

pe toi concurenii au acu-

mulat' peste 100 de puncte,

fiecare dintre ei putînd fi

câtigtorul locului I. Au ur-

mat : Grigore Nichifor (Baia

Mare), i Mria Popovici

(Bucureti), un numr de

cinci concureni primind

meniuni.

Locul ocupat la aceast fi-

nal m oblig la o activi-

tate continu i de calitate.

Mulumesc gazdelor, în

numele tuturor concurenilor,

pentru c au fost într-adevr

gazde. Mulumesc— i nu în

ultimul rînd — lui George

Nicolescu, care a fost în

permanen împreun cu noi.
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Colectivul de presatori
de la „Metalica" - Bucureti

Despre unitatea nr. 5 a
Cooperativei de invalizi

„Metalica", unitate ce se afl
pe strada Foioreanu nr. 20,

am mai avut ocazia s scriu

în paginile acestei reviste, în

1977. Ea are circa 200 de
muncitori, invalizi motori sau
cu alte deficiene, printre

care i 13 nevztori i slab-

vztori.
Unitatea este condus, cu

mult competen i interes,
de ing. Mihail Fabian, iar

secia de presaj a nevztori-
lor, de maistrul principal,

Ion Ciobanu. Dintre munci-
torii nevztori amintim pe :

Teodor Cornea, Cristache
Ulc, erban Mihai, Nicolae
Erban, tefan Diaconescu,
Nicolae Stan, Nicolae Ichim
. a. Activitatea lor este co-

ordonat de Nicolae Alexan-
drescu, nevztor, ef de
echip.

Ei lucreaz diferite repere
de la produsele : broasc în-

gropat-ui (verturi, distan-

iere, nituri, arc limb, arc

nuc), dispozitiv de glisat

draperii i perdele (cîrlig,

suport capt cu una rol, cu
dou role, suport clem sus-

inere), agtor cu role me-
talice, pomp vibratoare, ac-

variu, scripei-perdele cu una
rol, cu dou role, arc disc

pentru I.P.R.S. Bneasa i
alte repere de la produse ce

se execut pe baz de co-
menzi ocazionale, care includ
operaii de presaj metale i
lctuerie.
Nu cu mult timp în urm,

am vizitat din nou secia în

care lucreaz aceti nevz-
tori, însoit fiind de ing. Fa-
bian, gazd amabil i înda-
toritoare, ca do altfel i to-

vara Iulia Ssreanu, pre-
edinta cooperativei.

Ca i data trecut, în timp
ce discutam cu muncitorii ne-
vztori despre produsele pe
care ei le execut, despre
unele dificulti întîmpinate
în procurarea materialelor

necesare,m gindeam la pro-

blemele specifice lor, la mo-
dul în care reuesc s-i fac
datoria, s se încadreze cît

mai deplin profesional i so-

cial, în unitatea respectiv.

eful unitii, ing. Mihail
Fabian, care-i cunoate bine,

nu numai sub aspect profe-
sional, ci i ca oameni, mi-a
vorbit în cuvinte de laud
despre ei :

în vederea aceluiai scop, de
a-i face datoria cit mai bine,

cu putin. Laolalt cu cele-

lalte colective de nevztori,
mai mari sau mai mici, din
întreaga ar, colectivul de

presatori de la „Metalica" îi
aduce contribuia sa modest
la realizarea obiectivelor u-

nitii, în lumina sarcinilor

trasate de cel de-al XIH-lea
Congres al partidului.

O parte dintre muncitorii nevztori de la „Metalica",

împreun cu eful unitii, ing. Mihail Fabian.

„Sînt oameni capabili i
persevereni, în realizarea

sarcinilor ce le sînt reparti-

zate, sarcini de care ei se
achit cu cinste, lun de lu-

n, alturi de ceilali munci-
tori ai unitii noastre. Acest
lucru se reflect i în cîtigu-
rile realizate. De peste un
deceniu, ele depesc cu re-

gularitate retribuiile tarifare.

Eu îi apreciez mult. Nu pot
cita un nume, pentru a nu
nedrepti pe alii".

Nevztorii de aici alc-
tuiesc un colectiv bine în-

chegat, pentru c lucreaz
împreun de mult vreme,
se cunosc i se ajut. Ei îi
concentreaz toate eforturile

Rezultatele obinute de ei

pîn în prezent, hrnicia i
spiritul de echip de care dau
dovad, sînt tot atîtea argu-

mente c i pe viitor, reali-

zrile lor vor fi la nivelid

solicitrilor.

Nu putem încheia aceste

rînduri fr s amintim spri-

jinul pe care Filiala Bucureti
îl acord acestor oameni,
membri ai asociaiei, în re-

zolvarea diferitelor probleme
legate de locul lor de munc
(demersuri pentru obinerea
de materiale . a.) ori de fa-

milie (în obinerea de locu-

ine, butelii, instalri tele-

foane etc).

Florea OPRESCU

12 VIAT NOUA, nr. 2 1986



ION BORAN -

un

foarte

bun

muncitor

i activist

Ion Boran, ef de tur la Coop. „înfr-

irea", din cel mai mare ora — port la

Dunre, s-a nscut în Lieti, jud. Galai.

De copil, cunoate urgiile rzboiului, rmî-
nînd orfan, cu înc un frate, în grija ma-
mei, i ea bolnav.
Urmeaz coala general de mas din co-

mun, dup care, din cauza pierderii vederii

este îndrumat s se pregteasc în cadrul

colii speciale nr. 5 — Bucureti.

In 1964, absolv cursurile acestei coli,

obinînd calificarea în meseria de cartonaje

i este repartizat la întreprinderea poligra-

fic — Galai. Aici se lovete de un alt ne-

caz : neîncrederea oamenilor. I se d ca

prob de lucru confecionarea unei cutii

din carton, pe care îns o face în cîteva

minute. în felul acesta este încadrat.

Dup doi ani, secia la care lucra el

este preluat de Coop. „înfrirea" din Ga-
lai.

Ca urmare a vredniciei i contiinciozitii

sale, conducerea cooperativei îl numete
brigadier (ef de tur), la schimbul I. îm-
preun cu cellalt coleg, de la schimbul II,

se intereseaz direct de buna aprovizionare
cu materia prim i ine legtura în per-

manen cu beneficiarii, pentru a avea me-
reu comenzi în producie, uneori fcînd i
deplasri la beneficiari i furnizori, în acest

scop.

în toat aceast perioad, secia i-a rea-

lizat sarcinile de plan, cu economii la ma-
teria prim i neprimind reclamaii de la

beneficiari. Colectivul de conducere a coo-
perativei a apreciat aceste rezultate, acor-

dîndu-i diplome i distincii i a felicitat

întregul colectiv de munc al seciei, pen-
tru eforturile depuse.

Prin modul de comportare fa de colegii
si, Ion Boran i-a cptat încrederea, sti-

ma i apreciecrea colectivului în care lu-

creaz.

Dar el nu este numai un bun muncitor,
ni i un bun organizator de grup, contri-
buind în acest fel la buna desfurare a

activitii filialei noastre. îl pasioneaz
mult ahul, fiind un element de baz al

echipei filialei, cu care a ajuns de dou
ori în final. Mai face parte i din echipa
de popice. De asemenea, este un pasionat
auditor al crilor imprimate pe band
magnetic.

Amintim c Ion Boran este cstorit i
are doi copii. El îi ajut soia (i ea an-
gajat), fiind un gospodar de ndejde.

Hristache Postolea

Un columbofil
nevztor

E vorba de Kis Arpad din

Cluj-Napoca (11. 1919), pen-

sionar, care pentru frumoasa

lui pasiune, merit s fie cu-

noscut i de ctre cititorii

revistei noastre.

De copil, el a îndrgit p-
srile, in special porumbeii.

Pasiunea sa n-a încetat nici

atunci cînd a început s-i
piard treptat vederea, la

17 ani. Aceste psri blînde,

dotate cu un anumit grad de

inteligen, îi ddeau mult
satisfacie i-l relaxau în

timpul liber, mai cu seam
cînd se reîntorcea acas, de

la Fabrica de înclminte
„Clujana", unde era angajat

ca muncitor i se bucura de

mult stim i apreciere.

în 1968, la 49 de ani, a

trebuit s se pensioneze, din

motive de sntate.

Timpul liber ce-l avea la

dispoziie i-l petrecea tot

mai mult la porumbar, unde

fcea curenie i ddea hra-

n porumbeilor, care i se a-

ezau pe umeri, iar el îi

prindea i-i mîiigîia, fcîn-
du-i s simt i mai mult

dragostea pentru ei, încît nu-

mai cu greu îi îndeprta.

Porumbarul era împrit în

mai multe compartimente, ce

adposteau diferite familii de

porumbei, de diferite rase,

dintre care a aminti : „Ju-

ctorii ardeleni", „Juctorii

orientali" i „Juctorii co-

maroni".

începînd din 1950 a deve-

nit membru al Asociaiei cres-

ctorilor de psri i animale

mici, iar din 1981 face parte

din Filiala „Exotica", pentru

psri ornamentale i a par-

ticipat la numeroase expo-

ziii, în ar i strintate,

obinînd diferite diplome i
medalii.

De mai muli ani a tre-

buit s renune la aceast

plcut ocupaie, înlocuind-o

cu creterea papagalilor,

pentru care gsete hran
cu mai mult uurin. L-am
vizitat la locuina sa, de

pe Bidevardul Lenin, nr. 68.

Cînd am intrat în aparta-

ment, m-a întîmpinat ciripi-

tul zglobiu a 50 de papagali

mici, cu un penaj viu colo-

rat, încît soia mea, cu care

eram, nu se mai stura, pri-

vindu-i i ad?nirîndu-le fru-

museea. Din discuiile avute

cu el, am putut afla c lipsa

porumbeilor, îi crease un gol,

de care n-a putut scpa de-

cit prin înlocuirea lor cu alte

psri, papagalii, a cror în-

grijire i întreinere este mai
uoar.

Aa cum o dovedete Kis

Arpad, precum i alii ca

prof. Paul Cochet, din Bucu-

reti, V. Turcea, din Bacu,
lipsa vederii nu-i împiedic

pe nevztori ca, în afara

meseriei lor, s aib preocu-

pri deosebite, care ar prea
incompatibile cu deficiena

de care sufer. Ei merit
respectul i admiraia

noastr.

Prof. Teodor BENDEA
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ALBA IULIA. La 9 ianuarie 1986,

la clubul Policlinicii balneare Geoagiu-

Bi a avut loc edina semestrial a

grupei de nevztori din localitate, la

care au participat Gh. Nedu, pre-

edintele filialei i tefan Tru, in-

structor social. Ca invitai au fost

prezeni medicul ef al policlinicii i
asistenta ef.
Darea de seam a subliniat bunele

rezultate obinute de grup în toate

domeniile de activitate i s-a prezen-

tat planul de munc pe sem. 1/1986.

VIOREL ERBAN

BAIA MARE. ,,Viaa i opera Lucea-

frului poeziei româneti" s-a inti-

tulat expunerea fcut de ctre Pam-
fil Bil, de la Biblioteca judeean
Maramure, în faa nevztorilor,
membri ai filialei noastre.

Ea a fost organizat la clubul filia-

lei, cu participarea cooperatorilor i
pensionarilor nevztori. In continua-

re, s-au recitat versuri din creaia
poetului.

La invitaia ahitilor nevztori de

la grupele de masori i cooperatori

din Baia Mare, ahitii stmreni au

luat parte la o partid amical, or-

ganizat la sediul filialei noastre.

Juctorii au fost pregtii de inimosul
antrenor Ionel Pcurariu.
ahitii oaspei au cîtigat întrece-

rea cu scorul de 4:3, urmînd ca re-

vana s so desfoare la o dat sta-

bilit.

Dup încheierea partidelor de ah,
a avut loc o reuniune tovreasc.

La 16 februarie, la clubul filialei,

muzeograful Lucia Pop a fcut o ex-

punere cu tema : „Luptele greviste
din perioada anilor 1929-1933 în Ma-
ramure".

V. BUCIUMAN

EOTOANI. La sediul grupei nev-
ztorilor din Rdui, a avut loc un
concurs fulger intitulat „Ghici, ghici-

toarea mea", la care au participat 11

nevztori.

Concurenii s-au dovedit nu numai
cunosctori ai comorilor noastre fol-

clorice, ci i mari iubitori ai acestor

inestimabile valori care au fost i vor
rmîiae bogate surse de inspiraie

pentru muli scriitori. Cei mai in-

formi s-au dovedit a fi : Ioan Dnil
(IV, Mria Morosan (II) si Mihai Ze-
linschi (III).

OSWALD KELSCH

CONSTANA. La sfîritul lunii ia-

nuarie, s-a desfurat adunarea ge-

neral a oamenilor muncii din cadrul

Coop. „Drum nou" din localitate. Din

BUCURETI. Vic-

tor Bnac — In e-

misiune, la radio.

In ziua de 26 fe-

bruarie a.c, pe
programul II de
radio, în cadrul e-

misiunii „Semn-
turi în contempo-
raneitate", alctui-
t de Constantin
Vian, masorul Vic-

tor Bnac a reci-

tat trei din poezii-

le sale : „Munii
notri", „Rîul Ve-
dea" i „Cas ro-

mâneasc", publi-

cate în anii tre-

cui, în paginile

revistei noastre.

Masajul — o me-
serie accesibil ne-

vztorilor, în i-

niagine : Victor

Bnac, de la Po-

liclinica „23 Au-
gust" — Bucureti.

darea de seam, prezentat de Gh.
Popa, preedintele cooperativei, a re-
ieit c aceast unitate i-a îndeplinit

planul de producie pe 1985, în pro-
cent de 109,5%. Rezultate bune au
fost obinute i la ceilali indicatori,

printre care amintim realizarea bene-
ficiului în procent de 104,6%. De ase-

menea, în anul care a trecut coope-

rativa a realizat o economie la ener-
gia electric de 2 mgw. Printre sec-

iile care i-au adus contribuia la

obinerea acestor rezultate, menio-
nm pe cea de perii-mturi, condus
de Gh. Lupu (locul III în întrecerea

socialist pe 1985). Nevztorii citai

ca fruntai au fost : Elena Dragomir,
Eugenia Putin, Ion Drgoi, Sica Ca-
sian, Nicolae Drgulin, Bormambet
Ibram, Mria Crciun, Georgeta Papa
.a.

Nu acelai lucru se poate spune des-

pre nevztorii Ene Feodor, Floarea
erban, Petre Mirciu i Nicolae Radu,

care au avut un mare numr de ore

lips, la serviciu.

Printre cei care au luat cuvîntul,

s-au aflat i Gheorghe Lupu, Ioan

Milak, eful seciei cartonaje, Regaip
Selim i Mihai Muha, muncitori. Ei

au evideniat rezultatele obinute de

ctre colectivele în cadrul crora lu-

creaz, precum i greutile întîmpi-

nate.

Ca invitai, au participat Tiberiu
Drghici, din partea Comitetului mu-
nicipal de partid Constana i ing.

Florica Popescu, vicepreedinte al

U.J.C.M., care în cuvîntul lor au

adresat felicitri membrilor coopera-

tori i le-au urat noi succese. In în-

cheiere, au fost confirmai în funcii :

Gheorghe Popa preedinte, Mariana
Faraon, vicepreedinte i Ion Toma,
contabil ef.

EUGEN CASIAN

In martie a.c, la grupa Tulcea s-a

desfurat un concurs fulger sub ge-

nericul „Ideea de pace în literatura

român". Au participat 4 concureni.

Cele mai multe rspunsuri exacte au

fost date de Aurel Dogaru, Constantin

Matei i Mihai Feclist.

AUREL DOGARU

CRAIOVA. „Tot mai citesc mias-
tra-i carte, /Dei o tiu pe dinafa-

r.../". Atît de actuale sînt i astzi

versurile lui Vlahu, pentru c i
noi, ca atîtea generaii, citim i vom
citi mereu nemuritoarele poezii, în

care plîng venic neostoitele doruri

eminesciene, ne înfiorm cu aceeai
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revolt ce rzbate din poezia social

a marelui poet i de atîtea ori r-
mânem uimii de profunzimea gîndirii

ce rzbate din poezia filozofic. Iubind

pe Eminescu, iubind poezia, am rs-
foit înfiorai, înc o dat, „miastr
carte", împreun cu prof. Viorica Bu-
suiocescu, Ioana Fertu, Ligia Kezeanu,

într-o sear la clubul filialei noastre.

Ioana Fertu a scris o poezie pentru
Eminescu, pe care ne-a citit-o. i am
încheiat seara în acordurile neuitatu-

lui „Pe lîng plopii fr so", mur-
murat de Elena i Ion Giulea.

CONSTANTIN MGUREANU

Continuînd seria de manifestri de-

dicate marilor personaliti nscute
pe pmînturile olteneti scriitorul te-
fan Bossun ne-a prilejuit momente
plcute, evocînd viaa lui Nicolae Ti-

tulescu. Atenia ne-a fost reinut de

prezentarea activitilor sale prodi-
gioase, în diverse domenii : econo-

mia, dreptul i diplomaia, de înf-
iarea rolului novator, dinamic al

contribuiei acestuia la dezvoltarea i
afirmarea valorilor româneti pe plan

internaional, la susinerea acestora

împotriva ameninrilor la adresa

fiinei noastre naionale. Pentru c
oriunde s-ar fi aflat, la Roma, Paris,

Londra sau la Geneva, orice misiune
ar fi îndeplinit, ca om de tiin,

diplomat, jurist sau pedagog, Nicolae
Titulescu a preuit patria i a luptat

pentru binele i prosperitatea ei.

Evocarea personalitii lui Nicolae

Titulescu, aureolat de cele mai no-

bile idealuri pe care le-a nutrit în-

totdeauna, se înscrie în cadrul mani-
festrilor dedicate Anului Internaio-

anî al Pcii.

SANDU MARIN

Cinste lor, acestor mîini care lea-

gn prunci, care frmînt pîinea,

acestor mîini care se apleac cu dra-

goste asupra zilelor i nopilor noas-

tre, druindu-le linite, acestor mîini

care ne întind în fiecare clip o pr-
ticic de inim, de soare i de dra-

goste !

Ziua închinat mamelor, soiilor,

fiicelor, colegelor noastre de munc
p. fost prileju] unei emoionante ma-
nifestri de dragoste i mulumire
pentru tot ceea ce a însemnat i în-

seamn în viaa noastr, în visurile

noastre, femeia !

LEONTIN MLADINESCU

GALAI. înc de acum doi ani, s-a

pus problema încadrrii absolvenilor

nevztori din Vrancea, deoarece în

judeul respectiv nu exist secii pen-

tru nevziori.

In urma demersurilor fcute de Fi-

liala Galai, de curînd s-a obinut
aprobarea înfiinrii unei secii de

cartonaje la Fabrica de industrie mic
din Focani, unde urmeaz a fi în-

cadrai nevztorii domiciliai în

jude.
In acelai timp, s-a intervenit i

pentru obinerea unui apartament,

cu patru camere, în care s fie ame-
najate dormitoare comune pentru ne-

famjliti.

ELISABETA SELIM

Munctiorii nevztori din cadrul

Coop. „înfrirea" din localitate au
încheiat anul 1985 cu succese deose-
bite. Ei i-au adus o contribuie de
seam la realizarea planului pe uni-

tate, printre seciile evideniate nu-

mrîndu-se i cele de cartonaje i m-
turi, care au depit lunar sarcinile

cu 104-109%, aducînd i însemnate

economii de materie prim.
Printre fruntaii în producie, a-

mintim pe Dumitru Erînzei, Ion Bor-
san, Ilinca Mocanu, Mria Lepdatu
(cartonaje), Ion Cmar, Albei Viorel

(mturi) .a.

ION LEPDATU

La clubul filialei, a avut loc o sea-

r cultural consacrat marelui nos-

tru poet, Mihai Eminescu. Instructo-

rii

i

iimESIH3imHim&StE

tiri despre nevztori
în presa în scrisnl obinnit

în revista „Sptmîna" din 13.XII.1985,

pe ultima pagin a aprut urmtoarea tire,

referitoare la un ahist de la Filiala Bucureti :

„De „Ziua tipografilor", reproducem azi o

problem inedit aparinînd fostului uvrier

al literelor de plumb, acum pensionar, Pe-
trache C. Popa, cu enunul...

Precizm c autorul compoziiei a primit

de curînd medalia de aur a renumitei reviste

olandeze „Probleemblind", la ale crei con-

cursuri particip din 1970, devenind astfel

primul român care beneficiaz de asemenea
distincie dup 20 de concursuri cîtigate".

•

„Cupa Progresul — în posesia bihorenilor"
— s-a intitulat tirea din ziarul „Criana"
— Bihor, din 22 decembrie 1985 referitoare la

victoriile de rolbal de la Braov, dotate cu

„Cupa Progresul", cîtigat de bihoreni. Se
amintete cu acest prilej c prima partid

de rolbal dintre nevztori a avut loc la

Oradea, în 1983.

*

In revista „Unser Schaffen" nr. 2/1986, edi-

tat de Hilfsgemenschaft der Blinden und
Sehschwachen Osterreichs (Asociaia de spri-

jin a nevztorilor i ambliopilor din Aus-

tria) a aprut o fotografie înfiîndu-1 pe

prof. Nicolae Ionescu i soia sa, într-o con-

vorbire amical cu prof. Robert Vogel, di-

rectorul acestei organizaii.

Fotografia este însoit de urmtorul text

:

„Casa de odihn a nevztorilor „Harmonie"
a avut fericita ocazie s-1 salute pe prof.

Nicolae Ionescu i pe soia sa, care au efec-

tuat aici o scurt vizit".

Prof. Robert Vogel i-a exprimat sperana

c oaspeii si din Bucureti vor pleca cu

cele mai plcute amintiri.

'

IIBIBIHID3IE •
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iul pr. cult., a citit din opera aces-

tuia. In continuare s-a desfurat un
concurs fulger, pe aceeai tem, unde
cei prezeni au rspltit cu aplauze

rspunsurile date de Vasile Neagu,
Mria Roman, tefan Patriciu i Ion

Cmar.
E. ROMAN

Printre aciunile cuprinse în planul

de activitate al clubului Galai, s-a

numrat si srbtorirea Unirii Prin-

cipatelor Române. Cu acest prilej,

prof. Nanu Dan Basarab, de la Mu-
zeul de istorie Galai, a evocat lupta

de veacuri a poporului nostru pentru

unire. De asemenea, a fost scoas
în eviden una din personalitile
de seam unioniste, Costache Negri,

care îi avea locuina printeasc la

Mînjina (astzi comuna Costache
Negri, jud. Galai).

La Mînjina, în mai 1845, a avut loc

marea întrunire unde au luat parte

Nicolae Blcescu, Vasile Alecsandri,
C. Filipescu, Alexandru Ioan Cuza
I. Rosetti i ali membri de frunte

ai micrii unioniste.

URSE R. MICU

IAI. într-o scrisoare trimis re-

daciei, Anioara Popa ne relateaz
c citind articolul semnat de Ioan
Furtun din Bacu (publicat în

„România liber" i în nr. 10/1885 al

revistei noastre) i-a amintit de unele

j
O serbare colar * spectacol7

„Sfîrit de trimes-

tru, început de ano-
timp". Cu aceste cu-

vinte se deschidea,

la 31 martie a.c, pe
scena slii de festivi-

ti a Centrului co-
lar nr. 1 — Bucureti,
obinuita reprezenta-
ie, mareînd încheie-
rea unui trimestru de
studiu. Numai c de
la primele secvene,
aceasta s-a dovedit a

fi un veritabil spec-

tacol de varieti, cu
o excelent prestaie
a interpreilor. într-

adevr, piese muzi-
cale alese cu gust i
reproduse cu mies-
trie de ctre : Al.

Gheorghe, Rudol
Melniciuc, George
Iordan, i mai ales de
Iunia Tnase care, o

dat mai mult, a f-
cut proba calitilor
sale pe trîmul mu-
zicii uoare, confir-

mînd succesele obi-
nute hi colaborare cu
ansamblul „Optimi-
tii".

Remarcabil este i
vocea Elenei Clin,
în compoziii proprii

si balade,, wenind
parc din folclorul

nostru, imemorial.
Am ascultat poeme

recitate cu o fin în-

elegere a textelor,

în general din diveri
autori moderni, în in-

terpretarea elevilor :

Cerasela Simion, Al.

Gheorghe, Viorel Ti-

maru, Alexaiidra Pop,
Sorin Brdian, Md-
lina Pflu, Doru
Stanca, Radu Nicolin,

alturi de Marian Ba-
dea i Cristian Iones-

cu, ultimii dovedin-

du-se nu numai buni

recitatori, dar mani-

festînd un deosebit

Imagine de la serbare

sim dramatic, cu o-

cazia recitrii unor
tablete umoristice, de
efect.

Unitatea spectaco-

lului a fost asigurat
de inspiratele mo-
mente de legtur
între secvene, dar
mai ales de verva, de
intuiia textual i
scenic a prezenta-
toarei Liliana Neagu
i de acordurile de

fundal sau de acom-

paniamentul pianu-

lui. La pian— Lucian
arc, colaborator al

„Optimitilor", tînr
de un talent incon-

testabil.

Alte cîteva meni-
uni pentru buna dis-

poziie, lipsa de trac

i verva întregului

ansamblu, cît i pen-
tru aranjamentul re-

gizoral, semnat de

proi. Radu Sergiu

Ruba.

Redacia
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fapte petrecute în anii rzboiului,

cînd în cldirea din „Vatra Luminoa-
s" au fost internai soldai rnii,
pentru îngrijire. Faptul a impresionat
pe copii de atunci, printre care se

afla i Anioara Popa. Avea apte ani

i jumtate. Printre scenele relatate,

cele mai multe referitoare la ororile

rzboiului, reproducem aici pe cea
din finalul scrisorii :

„Ceea ce mi-a rmas întiprit în

minte este c la 23 August 1944, Zoe
Paul, directoarea de atunci din Va-
tra Luminoas, ne-a scos afar, fiind-

c sttuserm 36 de ore la adpost.
Dar abia ne-am aezat pe iarb, c
ne-a i spus : ,,Copii, culcai-v re-
pede, cu faa la pmînt, i s nu fa-

cei nici o micare, c altfel or s ne
tearg de pe faa pmîntului !". Pe
deasupra noastr uierau gloane
trase din avioane hitleriste.

„De aceea, spune Anioara Popa,

în numele celor ce s-au sacrificat

pentru patrie sau au avut de suferit

de pe urma rzboiului, dorim s fie

pace i s se distrug armamentul
nuclear. Noi vrem s ne bucurm de

bunurile noastre gospodreti, ce ni

le-am fcut prin munc cinstit i
demn" !

PITETI. Ca în fiecare an, i în

1986 filiala noastr va acorda o deo-

sebit atenie aniversrilor UNESCO.
In cadrul acestor aniversri s-a în-

scris i seara literar dedicat împli-

nirii a 100 de ani de la naterea
lui George Topîrceanu.
Aciunea s-a încheiat cu o reuniune

tovreasc, în cadrul creia s-a

organizat o tombol distractiv.

GHEORGHE BRENESCU

La 16 martie a.c, la sediul filialei

a avut loc edina anual a consiliu-

lui de conducere al Asociaiei sporti-

ve „Olimpul".
Dup prezentarea materialelor, par-

ticipanii au fcut o serie de pro-

puneri privind îmbuntirea activi-

tii sportive desfurate de nevz-
tori, dintre care amintim : organi-

zarea fazelor pe filial i în Rîmnicu
Vîlcea (nu numai la Piteti) ; inversa-

rea desfurrii campionatelor de po-
pice i ah, dat fiind faptul c iarna

antrenamentele la popice se fac mai
greu din cauza timpului friguros, cu-

prinderea ahitilor din grupa Cli-
mneti in campionatul judeean

;

antrenarea unui numr mai mare de
nevztori în camiponatul republican
de ah, etc. Toate propunerile au fost

reinute i filiala va urmri traduce-
rea lor în via, astfel ca la urm-
toarea analiz s se poat raporta
îndeplinirea tuturor obiectivelor.

PETRIA VELE

A

Cu prilejul împlinirii a 2300 de ani
de la prima atestare documentar a

geto-dacilor, la 15 martie 1986, la clu-

bul filialei, a avut loc concursul inti-

tulat „Cei mai viteji i mai drepi"-
Materialul bibliografic a fost distri-

buit tuturor grupelor active din te-

ritoriu, dîndu-se astfel posibilitatea

participrii unui numr de 7 nevz-
tori din Piteti, Drgani, Olneti
i Climneti.
Cîtigtori ai primelor trei locuri

au fost : Vasile Sulumete (Clim-
neti), Florea Nistor (Drgani) i
Vasile Giulea (Piteti).

ION TURCESCU

Ecaterina Geangalu

(Tg. Mure), locul 1

la soliti de muzic

uoar i la romane

i laureat a Con-

cursului formaiilor

artistice de amatori

ale nevztorilor.

TIMIOARA. La 9 februarie a.c,

s-a organizat la clubul filialei o con-

ferin prilejuit de aniversarea a

350 de ani de la naterea crturaru-
lui moldovena Nicolae Milescu.

GAVRILA ROCA
La 10 februarie a.c, s-a desfurat

adunarea general a Coop. „Vremuri
noi" din Arad, pentru analiza ac-

tivitii pe 1985. Pentru cititorii re-

vistei „Via nou", am reinut din

darea de seam unele date, care a-

test strdania permanent a nevz-
torilor din aceast unitate de a ob-

ine rezultate cît mai bune.

Dei cooperativa este mic, avînd

doar 261 muncitori, din care 90 sînt

nevztori, producia-marf a fost

realizat în proporie de 101,5o/ .

Coeficientul de rentabilitate a fost

de 31%', ceea ce dovedete grija coo-

peratorilor pentru o gospodrire cît

mai judicioas a fondului de timp, a

materiei prime i a calitii produse-

lor. Beneficiul pe care îl vor primi

cooperatorii va fi de cea 6,5%, din

cîtigul lor anual, el fiind superior

celui din 1984. Secia de perii a fost

declarat frunta pe perioada amin-
tit, obinînd cele mai bune rezultate

în întrecerea socialist. Dintre cei

evideniai, amintim pe : Sultana

Hock, Eufrosina Bumbuc, Elena De-

mian (de la perii), Ion Achimescu,

Mria Turcu i Viorica Csordas (car-

tonai).

Cîtigul mediu al nevztorilor, la

oerii, a fost de 2504 lei, iar la car-

tonaj de 2819 lei. De asemenea, au
fost distribuite bilete de odihn unui

(Continuare în pag. 22)
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25 de ani

de la înfiinarea colii

entru nevztori din Tg.

Luna septembrie a acestui an va marca un
moment de o deosebit semnificaie pentru coala
general special din Tg. Frumos : împlinirea unui
sfert de veac de activitate.

Expresie a politicii duse de partidul i statul

nostru pentru dezvoltarea învmîntului de toate
gradele i a cuprinderii tuturor categoriilor de copii

în reeaua de învmînt, înfiinarea colii din
Tg. Frumos a constituit, în acelai timp, o încunu-
nare a eforturilor Asociaiei nevztorilor din
R. S. R., a Filialei Iai i a unui grup de activiti

ai acesteia, printre care i prof. George Cârligeanu
de a pune bazele unei coli în vederea in-

struirii i educrii copiilor deficieni vizual, de pe
meleagurile moldave.

Dup aprobarea de înfiinare a colii, dat de
Ministerul Învmîntului, Asociaia nevztorilor
a fcut demersurile necesare în municipiul Iai,
pentru organizarea ei i gsirea localului. în acest
scop, o delegaie alctuit din Alexandru Cior-
nenski, inspector principal la ministerul amintit,

i prof. Ion Popescu, vicepreedinte al asociaiei, s-a

deplasat la Iai, în toamna anului 1960 i prim-
vara lui 1961. în lunile care au urmat s-a stabilit

ca coala s funcioneze la Tg. Frumos, începînd
de la 1 septembrie 1961.

La început, cursurile i activitile adminis-
trativ-gospodreti s-au desfurat într-un local

ce avusese alt destinaie, precum i în cîteva
anexe, ridicate prin autodotare care, de-abia fceau
fa cerinelor învmîntului tiflopedagogic, în

plin dezvoltare i modernizare.

Din chiar primii ani de existen, coala a
obinut rezultate remarcabile.

în primul an, ea a funcionat cu apte cadre
didactice, printre care i profesori nevztori, ab-

solveni la diferite universiti. Dintre acetia, a-

mintim pe Nicolae Pip i Gh. Stan, la care s-au

adugat, în anii urmtori, George Cârligeanu,

N. Nistor, Ion Corciovei . a. Conducerea colii a

fost încredinat învtorului Ion Smlntînic, cadru
didactic cu o bogat experien.

între anii 1971—1973, ea i-a extins i i-a mo-
dernizat spaiul colar, în vederea ridicrii proce-
sului de învmînt, pe noi trepte, calitativ su-

perioare.

în prezent, din cei 24 de profesori, 12 sînt

nevztori.
Dintre acetia amintim pe : George Cârl'geanu,

Nicu Nistor, Gheorghe lonescu, Nicolae Chi-
per, Ion Corciovei, Horia Vasile, Traian Oros, Dorel

Ghemu .a. Din rîndul celor tineri, patru sînt

foti elevi ai colii : Nicolae Chiper, Dorel Ghemu,
Ioan Ursu i Dumitru Tablan. Desigur c acest

bilan ar fi incomplet dac nu am arta c din

rîndul cadrelor didactice fr vedere au fcut parte

i prof. Mria Oros i învtoarea Elisabeta Pip,
în prezent pensionare, dar care continu s vin
cu drag la coal, în mijlocul colegilor i al elevilor.

Rezultatele concrete ale activitii de cretere,
instruire i educare a copiilor deficieni vizual, în
vederea integrrii lor în munc i via, obinute
de coala din Tg. Frumos sînt mai mult decît
edificatoare : prin sîrguin i dragoste de munc,
folosind i beneficiind de condiiile create de parti-
dul i statul nostru pentru copiii deficieni, din rîn-
dul fotilor elevi ai colii s-au ridicat cinci profe-
sori, s-au constituit harnice colective de muncitori
în cooperativele de invalizi din Iai, Botoani,
Bacu i din alte localiti. De asemenea, muli
dintre fotii elevi sînt acum asisteni masori i
masori în spitale, policlinici i în staiuni balneo-
climaterice. Toi acetia, învînd de la dasclii lor
respectul pentru munc sînt apreciai în unitile
unde lucreaz. Ei i-au creat familii fericite i gos-
podrii trainice. Dac ar fi întrebai, ei i-ar aduce
aminte cu plcere despre coala lor de la Tg.
Frumos, prima lor mare familie, unde i-au petre-
cut anii frumoi ai copilriei. Ei ar vorbi cu bucurie
i respect despre dasclii lor, care le-au îndrumat
primii pai în via.

în cadrul Festivalului naional „Cînta-
rea României'', la faza zonal a Concursului forma-
iilor artistice de amatori ale nevztorilor, desf-
urat la Tg. Frumos, juriul i cei din sal au
avut prilejul s participe la un spectacol deosebit.

S-au întrecut formaiile din judeele Galai, Bacu,
Botoani i Iai. Spre marea satisfacie a oamenilor
muncii din coala din Tg. Frumos, toate forma-
iile (cu excepia celei din Galai) cuprindeau un
mare numr de interprei, foti elevi ai colii. Acest
fapt are i o explicaie : în coala noastr pionierii

i utecitii particip activ la serbrile colare, pre-
cum i la concursurile prilejuite de Festivalul

„Cîntrea României".

Grupul coral mixt al cadrelor didactice a luat
parte în iunie 1985, la faza pe ar a marelui festi-

val, ocupînd locul patru.

Pe baza unui program iniiat de organizaia
de partid din coal i susinut de ctre toi oa-
menii muncii din unitate, au fost organizate aciuni
pentru depistarea i colarizarea copiilor deficieni
înzual, în circumscripia noastr colar. Deplasarea
pe teren la sate. orae i centre de munc ne-a
dat jirilejul s desfurm i o susinut munc
pedagogic în cadrul familiilor vizitate, populari-

zînd coala i menirea ei ca factor activ în in-

struirea, educarea i integrarea în munc i via
a copiilor fr vedere.

în ultimii trei ani, clasele a Vi-a, a VH-a i
a VlII-a s-au deplasat în oraele Bacu, Iai, Su-

ceava i Botoani, vizitînd filialele asociaiei i
cooperativele meteugreti, unde lucreaz mun-
citori nevztori din aceste localiti. Cu acest

prilej, pionierii i utecitii au prezentat frumoase

programe artistice, în faa muncitorilor. Ei au luat

cunotin direct de viitoarele lor locuri de munc,
realizînd astfel o legtur între coal i diferitele
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generaii de elevi, deoarece au fost i oaspei ai

cîtorva familii de nevztori din aceste localiti,
bineîneles, foti elevi ai colii.

La coala din Tg. Frumos exist o permanent
preocupare pentru o judicioas repartizare a bu-
getului, un deosebit spirit de gospodrire a bunu-
rilor, unitatea fiind dotat cu materiale tiflopeda-

gogice, pichturi, aparate de socotit, plci de scris,

aparatur audiovizual, benzi magnetice etc.

Staia de radioficare a colii, realizat prin
autodotare, din iniiativa unui mic colectiv de pro-

fesori nevztori, contribuie la completarea cuno-
tinelor politico-educative i de cultur general
ale elevilor, la petrecerea în mod plcut i util a
timpului liber, prin organizarea de audiii muzi-
cale i de teatru, precum i prin urmrirea unor
emisiuni pentru copii i tineret.

Rezultatele activitii colii generale de ne-
vztori din Tg. Frumos, în cei 25 de ani de exis-

ten, reprezint corolarul muncii de zi cu zi, a

colectivului ei de cadre didactice, care a sdit în

sufletele generaiilor de elevi dragostea pentru
patrie i partid, sentimentul de încredere în for-
ele proprii, respectul pentru munc i pentru cre-
atorii de bunuri materiale i spirituale.

Nu putem încheia acest succint bilan, fr a
sublinia c la baza realizrilor noastre se afl i
faptul c biroul organizaiei de partid, conducerea
colii au meninut o strîns legtur cu Consiliul
Central al Asociaiei nevztorilor din R. S. R., cu
filialele din Botoani, Iai i Bacu ale acesteia,
bucurîndu-se de sprijinul i înelegerea lor.

Rezultatele obinute de coala din Tg. Fru-
mos ne-au adus satisfacii ce ne angajeaz ferm
i în continuare, în îndeplinirea sarcinilor trasate
colii româneti de Congresul al XlII-lea al parti-

dului i de Congresul tiinei i învmîntului.

înv. Aurel BULANCEA
secretarul organizaiei de partid

CHEORGHE BURSUC -

un neobosit activist

pentru propirea asociaiei

si membrilor ei

Încetarea din via, la

23 ianuarie a. c, a lui

Gheorghe Bursuc, preedin-

tele Filialei Botoani a A-

sociaiei nevztorilor din

R.S.R., a îndurerat pe toi

oamenii muncii din cadrul

acesteia. Activist de frunte,

membru al Consiliului

Central al asociaiei, de a-

proape 15 ani, preedinte

al filialei din 1966, Gheor-

ghe Bursuc a fost unul din-

tre cei mai valoroi mili-

tani pentru propirea a-

sociaiei i a membrilor ei.

Gheorghe Bursuc s-a

nscut la 6 aprilie 1929,

în satul Maici, comuna
Cristesti, judeul Botoani,

într-o' familie de rani cu

7 copii. La vîrsta de 3 ani

îi pierde vederea. în 1937

prinii îl înscriu la coala
primar de orbi din Vatra
Luminoas, pe care o ab-

solv în 1943.

Dup absolvire se întoar-

ce în satul natal, unde mai
tîrziu se cstorete, dove-
dindu-se un foarte bun gos-

podar, cu toate c s-a con-

fruntat mereu cu mari
greuti, inerente pentru

un nevztor.

In 1963, devine membru
al asociaiei i se încadrea-
z la secia de perii a Co-
operativei „Progresul" din
Botoani.

Afirmindu-se în mod deo-
sebit atit în producie, cit

i în activitatea desfu-
rat în rîndul celor fr
vedere, fiind mereu în pri-

mele rînduri în rezolvarea
unor probleme sociale, pre-
cum i în organizarea unor
aciuni cultural-educative i
sportive, este ales ca orga-
nizator al grupei de nev-
ztori din Botoani, res-

ponsabilitate pe care o de-
ine pîn în 1966.

Calitile dovedite ca or-
ganizator i-au ridicat pres-
tigiul în rîndul nevzto-
rilor care, manifestîndu-i
încrederea în capacitatea
i puterea sa de munc l-au
ales în 1966 preedinte al

Filialei regionale Suceava,
care îi avea sediul la

Rdui.
Contient fiind de res-

ponsabilitile pe care i
le asumase ca preedinte,

Gheorghe Bursuc nu a pre-

cupeit nici un efort pentru

rezolvarea problemelor ma-
jore ce se aflau în faa ce-
lor fr vedere.

Un merit deosebit îi re-

vine în înfiinarea, în 1970
a seciei de cartonaje din
cadrul Coop. „Unirea" —
Suceava, iar mai tîrziu a
unor secii similare în ca-
drul cooperativelor din Bo-
toani i Rdui.
Dorina sa cea mai arz-

toare a fost ca nevztorii
s beneficieze de condiii
optime de munc, de lo-

cuit, s realizeze retribuii
cît mai frumoase, astfel în-

cît acetia s ocupe în so-

cietate o poziie cît mai
demn.
Pe Gheorghe Bursuc l-au

preocupat problemele de
producie, dar el s-a dove-
dit a fi i sufletul tuturor

activitilor cultural-artisti-

ce i sportive, mrturie
fiind numeroasele distincii,

medalii, premii — trofee

obinute de filial în cele

dou decenii, cît a fost în

fruntea acesteia.

Cunoscînd foarte bine

viaa nevztorilor din me-

diul rural, unde s-a nscut

i a trit un timp, Gheor-
ghe Bursuc a pus mult
suflet în tot ceea ce a în-

treprins pentru ajutorarea
acestei categorii de oameni.

El s-a bucurat de stima
membrilor filialei i a ce-
lor cu vedere cu care ve-
nea în contact, avîncl o
capacitate deosebit de o-

rientare în rezolvarea pro-
blemelor ivite i inspirînd
prin firea sa deschis, mo-
dest i cumptat o mare
încredere.

Gheorghe Bursuc a tiut
întotdeauna s se apropie
de oameni, s se implice
în viaa lor de zi cu zi, s
gseasc cele mai potrivite
modaliti de rezolvare a
unor situaii familiale di-

ficile.

Alturi de oameni, i la

bucurii i la necazuri, lui

Gheorghe Bursuc i se cerea
un sfat ca unui adevrat
printe. Cîi dintre nev-
ztori nu i-au simit spri-

jinul dezinteresat atunci
cînd au fost încadrai în
munc, cînd au primit o
locuin nou sau cînd li

s-a repartizat o butelie de
aragaz ?

Gheorghe Bursuc a fost

întotdeauna un exemplu lu-

minos, demn de urmat. îi

vom simi lipsa în cadrul
filialei, la plenarele Consi-
liului Central, la aciunile
festive ale asociaiei i or-
ganului su de pres, ori

la finalele concursurilor ar-

tistice republicane, unde
formaia filialei era mereu
prezent. Toi cei care l-au

cunoscut sau care au lucrat

alturi de el, îi rmîn în-

datorai moralicete i îi

vor pstra o vie amintire.

Ioan DODIA
instructor cultural-sportiv
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De vorb cu proî. univ. Ion Dragau de la Universitatea din Timioara

(interviu realizat de Ion Timi Palatinus)

20

(Profesorul Ion Drgan este doctor în

psihologie, eful catedrei de psihologie-

pedagogie, de la universitatea amintit).

I.T. — Profit de prezna dv. în staiu-
nea Moneasa i de ceea ce ne-a sugerat

conferina intitulat „Psihologia i viaa",
pe care ai binevoit a o ine în faa mem-
brilor cenaclului „Pictor Gheorghe Groza"
i a vizitatorilor din staiune, pentru a v
ruga s ne permitei cîteva întrebri. O
facem i în contextul interesului manifes-
tat de cititorii revistei asociaiei noastre.

V ocupai de peste trei decenii de a-

ceast disciplin. V rugm s precizai,

care sînt domeniile de via crora tiina
ce o slujii, ca dascl i cercettor, le-a

adus soluii ?

I.D :
— Psihologia, tiina despre feno-

menele psihice sau despre activitatea psi-

hic (deoarece psihicul exist ca activitate)

i-a adus aportul, implicîndu-se sau fiind

implicat, prin slujitorii ei, peste tot unde
omul a desfurat sau desfoar o activi-

tate fizic sau spiritual. i aceasta de-

oarece omul, ca sistem somato-psihic este

prezent peste tot. Iar în activitile pe care

le desfoar, el particip i cu psihicul
;

chiar i în aa-zisele activiti eminamente
fizice, cci i acolo îi sînt solicitate aten-

ia, spiritul de observaie, memoria, gîn-

direa, priceperile, deprinderile etc. Or,

toate acestea sînt procese i fenomene
psihice, care fac obiectul de studiu al

psihologiei.

Dac ar fi s enumerm domeniile de
aplicabilitate ale psihologiei, am putea-o

face, prin trimiterea la cele peste treizeci

de ramuri pe care Paul Popescu Neveanu
le definete în al su „Dicionar de psiho-

logie". i nu tiu dac i dînsul a reuit s
fac un inventar exhaustiv.

De altfel, noi utilizm în vorbirea noas-

tr, cea de toate zilele, termeni din psiho-

logie. Expresii ca : „ine minte", „a uitat",

se „gîndete", „iubete", „este iute-de-fire",

„are mîini de aur", „este cinstit" etc. con-

in în structura lor noiuni din domeniul
psihologiei (cu privire la memorie, gîn-

dire, sentimente, temperament, aptitudini,

caracter etc), despre care uneori ne dm
seama, iar alteori le folosim fr o prea-

labil explicaie, pe care am putea-o gsi
în lucrrile de psihologie.

Aria larg de implicare a psihologiei nu
trebuie s lase de îneles c ar fi o tiin
omniprezent. Dei ea i-a adus contribu-

ii substaniale în învmînt, industrie, e-

conomie, medicin, justiie, circulaie (ca

s nu enumerm decît principalele dome-

nii în care i-a adus contrbiuii aceast
tiin), ea mai are multe „teritorii" în ca-
re s-i spun cuvîntul, între care am a-

minti i tiflopsihologia.

I.T. — V rugm s indicai domeniile
în care v-ai adus contribuii, prin cerce-
trile dv. ?

I.D. — Ca dascl prin formaie, prin o-
cupaie i (sper) prin vocaie, mi-am în-

dreptat atenia cu precdere spre proble-
mele învmîntului, crora le-am cutat
soluii ameliorative i optimizatoare, prin
cercetrile mele. Aa, de exemplu, a
considera teza mea de doctorat o aseme-
nea soluie la una din problemele ardente
ale învmîntului — orientarea colar i
profesional. A fost publicat în 1975, în

Editura Didactic i Pedagogic, Bucu-
reti, sub titlul „Interesul cognitiv i o-
rientarea profesional", avînd bucuria s
citesc recenzii elogioase la adresa ei în re-
viste de_ specialitate din ar i din stri-
ntate, în afar de orientarea colar i
profesional, creia, i-am rmas fidel de
peste 20 de ani, m-au preocupat probleme
de psihologia învrii, crora le-am dedi-
cat cercetri i numeroase studii, publicate
în revistele de specialitate din ar i din
strintate ; m-au preocupat i probleme
de psihologia sportului( am inut un a-
semenea curs la Facutatea de educaie fi-

zic a Universitii din Timioara) ; m-am
preocupat, cu o anumit consecven, i
de fundamentarea psihologic a muncii
dirigintelui, rodul acestei preocupri fiind
mai multe studii i articole în „Revista
de pedagogie", precum i recenta (1984)
lucrare aprut în Editura Didactic i
Pedagogic (în colaborare), sub titlul

„Dirigenia în sistemul muncii educative
din coal". i, cam atît, fiindc m-am
strduit, cît mi-a stat în putin, s num „pulverizez" prea mult.

I.T. — Ce lucrri avei de finisat i în

perspectiv ?

I.D. — Voi începe cu una care este deja
„finisat" — ca s folosesc termenul dv.
— i care se afl la Editura tiinific
i Enciclopedic, fiind intitulat „Curio-
zitate. Interes de cunoatere. învare".
Ea se adreseaz marelui public, fiind pre-
gtit pentru colecia „tiina pentru toi",
în faza de finisare ar fi lucrrile „Cul-
tur i educaie" (care-i atept un edi-

tor) i „Orientarea colar i profesional.
Probleme — soluii — perspective", a-

ceasta din urm fiind în atenia Editurii
Facla, din Timioara, de la care am pri-

mit promisiunea c va fi cuprins în pla-

nul pe 1986.
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Instruirea elevilor in spiritul muncii

-

\
obiectiv de baz al educaiei

) in scoal noastr

^ -^^. c^^frLX-.. ,^-Prof. Mria Cîrdei Martinescu i prof. Petru Mereu^_ _^ _^__ . _^_ i

Documentele Congresului al XHI-lea
al P.C.R. au stabilit, pe baze tiin-

ifice, obiectivele principale ale dez-

voltrii economico-sociale a rii pen-
tru cincinalul 1986-1990 i de perspec-
tiv, pîn în anul 2000.

în vederea realizrii acestor dezide-
rate, în faa colii stau sarcini multi-
ple. Una dintre acestea, i care mi
este deloc neglijabil, o constituie

formarea atitudinii înaintate fa de

munc la elevi, realizarea acesteia

fiind premisa pregtirii forei de

munc, asigurarea unei cunoateri i
autocunoateri a posibilitilor reale

ale elevilor i, în urma acestora, a

unei orientri profesionale adecvate.

în temeiul considerentelor enuna-
te, ne-am strduit s culegem unele
date generale i speciale ale educa-
iei morale a unui grup de elevi.

Ca punct de plecare al investigaiei
a servit ipoteza c adolescentul, la

încheierea studiilor colare, are profi-

lul în mare msur conturat, fiind

pus în pragul alegerii unei profesiuni.

El îi propune un scop al vieii, se

raporteaz la atitudini i aciuni mo-
rale pozitive sau negative i i-a for-

mat o anumit prere despre sensul

social i individual al muncii.

Pentru a pune în eviden aceste
aspecte, am aplicat un chestionar

unui numr de 89 de elevi, din cla-
sele a Vi-a — a VUI-a, respectiv 7 cla-

se, nevztori i ampliopi. Am ales

aceste clase deoarece activtiatea prin-
cipal a elevilor este învtura, du-
blat de o asidu i competent în-
drumare spre alegerea unei profp-
siuni, activitate ce se concretizeaz
la finele clasei a VIII-a. Chestionarul

a fost aplicat frontal, în noiembrie
1985 i a avut în vedere :

— locul muncii în viaa de zi cu zi ;

— intuirea unei ierarhii a valorilor,

în planul activitilor intelectuale i
practice ;

— evaluarea muncii fizice ;

— raportarea muncii la rezultatele

la învtur.

în privina sensului muncii, opi-

niile declarate au evideniat faptul

c toi subiecii din lotul chestionat

îi însuiser tot mai mult concepia

moral cu privre la munc, ca parte

integrant a vieii, i ajung la apre-

cierea c omul nu poate tri fr s
munceasc. Dup cum formuleaz
89,21% din subiecii chestionai rs-
punsul la întrebarea dac se poate
tri fr munc a fost : „Nici pîine
fr munc, nici munc fr pîine"
sau „Nu, pentru c te plictiseti".

Nici un elev dintre cei chestionai,

nu accept ideea c viaa poate fi

conceput fr munc, diferena în

rspunsuri fiind dat de motivaie.
Unii prezint o motivaie mai concre-

t, mai apropiat
; „nu-i poi cum-

pra mîncare, haine", alii una mai
abstract, mai îndeprtat

; „nu ai

satisfacia reuitei", „nu-i poi între-

ine familia".

La întrebarea : ,,Ce faci cu cea mai
mare plcere ?", elevii i-au exprimat
preferine destul de variate : „M
joc" ; „înv", „Citesc", „Ascult mu-
zic", „Ascult teatru", „M plimb".
„Dorm", Mnînc", „Stau" etc.

Aceast dispersie a rspunsurilor o

putem explica prin eterogenitatea
subiecilor, atît în cadrul aceleiai cla-

se, cit i între clasele studiate, pre-
cum i prin particularitile de vîrstâ

i individuale.

Un fapt care se remarc este c, pe
parcursul colarizrii, scade interesul

pentru învtur, subiecii afirmînd
c le place mai mult s lucreze, de-

cît s învee. Astfel, dac în clasa

a VI-a rspunsurile în favoarea acti-

vitii de învare cuprind 50,35%

dintre subiecii chestionai, iar restul

de 49,65% sînt pentru munc fizic,

în clasa a VIII-a doar 25% pun în-

vtura pe primul plan i 75% sînt

pentru activitatea productiv.
Chestionarul aplicat ne-a furnizat

date i observaii asupra felului cum
se grupeaz aspiraiile individuale.

Dei la întrebarea privind profesiile

cunoscute de ei, adecvate deficienei

lor vizuale, aproape toi subiecii

le-au enumerat corect, cînd au rs-
puns la întrebarea privind viitoarea

profesiune aleas, muli dintre su-

bieci — 34,83% au indicat profesii pe
care nu le pot practica, cum ar fi :

doctor, inginer, arheolog, ofer, tipo-

graf, miliian etc.

în privina repartizrii acestor rs-
punsuri, între ambliopi i nevztori,
numrul este aproximativ egal între

cele dou categorii de subieci stu-

diai (16 ambliopi i 15 nevztori).

De remarcat ftul c aceste aspi-

raii s-au manifestat preponderent în

rspunsurile elevilor din clasele a

VI-a, sczînd treptat spre clasa a

VIII-a.

Numrul mare al acestor rspun-
suri, la clasa a VI-a, poate fi motivat

i de faptul c în aceste clase sînt

muli elevi cu debilitate mintal.

Confruntînd rezultatele colare, o-

glindite în note, cu opiunea pentru
o profesiune, se constat c elevii cu
rezultate bune la învtur opteaz
pentru profesii ca : profesor, masor,
telefonist, dactilograf, iar cei cu re-

zultate slabe aleg munca productiv.
S-au remarcat totui i cîteva cazuri

de rspunsuri aberante, la clasa a

VI-a (doctori, inginer, miliian,

ofer).

în rspunsurile obinute a aprut i
ideea c rezultatele mai slabe la în-

vtur se pot împca cu pasiunea

i plcerea fa de munc. La aceti

subieci, rezultatele depind mai ales

rie capacitile personale sau de in-

fluena unor factori sociali. Expli-

caia poate fi dat de faptul c muli
dintre subiecii chestionai nu îne-

leg raportul, asemnrile i deosebi-

rile dintre munc i învtur, nu

cunosc, înainte de toate, latura fizic

i cea intelectual a muncii, sensul

celor dou laturi. Dac obin note

bune la luercrile practice, ei consi-

der c este suficient pentru însui-

rea în profunzime a unei meserii.

în ce privete rspunsurile la în-

trebarea : „Care obligaii îi sînt mai
neplcute?" — se observ c elevii,

cu o situaie relativ bun la înv-
tur, rspund c, în general, nu le

sînt neplcute obligaiile, excepie

fcînd doar serviciul la poart sau

la buctrie. Astfel, 67,41% dintre su-

biecii chestionai specific, în rs-
punsurile lor, c cea mai neplcut
obligaie este serviciul la poart i
22,47%, serviciul la buctrie.

Aproape toi elevii cu rezultate

slabe la învtur enumera, printre

obligaiile neplcute, efectuarea te-

melor la diverse materii (în special la

matematic i activitatea de învare,
în general).

Dei chestionarul a cuprins un nu-
mr relativ mic de subieci, totui cre-

dem c putem formula unele observaii

utile în formarea concepiei i con-

duitei subiecilor fa de munc i în

îndrumarea lor pentru a se integra

adecvat în societate :

1. Raportarea la munc a subiec^

iilor chestionai este pozitiv.
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2. Se observ influena pozitiv a

mediului social nemijlocit ; este ne*

cesar explorarea i punerea mai pu-

ternic în valoare a mecanismului de

influen a tuturor factorilor sociali,

pentru corelarea aciunilor cu maxi-

m eficicen educativ.

3. Desemnarea preocuprilor i pro

îesiunilor preferate denot tendina
de acomodare la cerinele i necesit-
ile societii. Soluionarea neconcor-
danelor se impune ca o aciune sis-

tematic în perfecionarea activitii

de educaie a elevilor.

4. Subiecii chestionai necesit un
ajutor mai pronunat în alegerea unei

profesiuni, deoarece nu au înc o

viziune clar asupra activtilor prac-

tice.

5. In educarea moral a elevilor,

la aceast vîrst, este bine s se sub*

linieze mai mult dimensiunile utilit-

ii muncii, încît elevii s cunoasc im-
portana însuirii i efecturii ei în

mod sistematic i consecvent.

6. In vederea unei eficiente sporite

a activtiii educative este necesar

cunoaterea legturilor indisolubile

dintre învtur i munc, a finali-

tii distincte a învturii i muncii,

a faptului c învarea în coal este

absolut necesar pentru buna pregti-

re în viitoarea profesiune.

7. Disciplinele de învmînt s fie

folosite într-o mai mare msur la

formarea concepiilor i atitudinilor

înaintate fa de munc, la fel i
activitatea extracolar, desfurat
în organizaia de pionieri : cercuri,

vizite, excursii, spectacole etc.

De la corespondenii notri
(urmare din pag. a 17-a)

numr de 14 cooperatori, iar de tra-

tament la 24.

In darea de seam, s-a menionat
c rezultatele puteau fi i mai bune,
dac distribuirea forei de munc pe
secii ar fi fost mai judicioas.

CAKOL SZIJJARTO

Comisia de femei a Coop. „Vremuri
noi" — Arad desfoar o activitate

bogat. Cele 172 de femei lucreaz
cu spor la realizarea unor procenta-
je ca : 100% la livrri i 155% la pres-

tri de servicii. Comisia iniiaz ac-

iuni în vederea recuperrii materia-
lelor i reintroducerii lor în circuitul

productiv. i ca urmare, în cadrul

reciclrii s-au confecionat produse

de 600.000 mii lei.

Iniiativele sînt propuse de coope-
ratoare i sînt adecvate problemelor

de producie i sociale :

— controale regulate la microcan-

tirt ;

— vizite la domiciliul bolnavelor ;

— anchete sociale în vederea acor-

drii de ajutoare, în condiiile sta-

bilite de lege i de regulamente ;

— propuneri de igienizare, cînd e

cazul.

Comisia este prezent ori de cîte

ori se srbtorete pensionarea unui

cooperator. La ocazii festive, se or-

ganizeaz tombole, cu obiecte oferi-

te de cooperatoare. De asemenea,

sprijin asociaia în realizarea unor

obiective, pe linie cultural-educativ.

Din comise fac parte : Demian Ele-

na, Hoch Soltana, Ana Boboiu, Ele-

na Trifu i Erncta ,-Stucz, membre
ale grupei din Arad.

OTILIA CRISTOLOVEANU,
asistent, secretara comisiei

TG. MURE. Printre activitile
grupei nevztorilor din Sovata, se

numr i cea ahist, care ocup un
loc de seam. Unul dintre cei mai buni

juctori este Alexandru Piroca, or-

ganizatorul competiiilor noastre. în

noiembrie 1985, s-a organizat un meci
amical de ah cu ahitii de la I.B.C.

In decembrie, s-a desfurat în staiu-

ne un concurs dotat cu cupa „30 De-
cembrie", la care au participat i
ahitii nevztori Ioan Suciuc, Ale-

xandru Piroca i Cornel Balint. în

ianuarie anul acesta, a început cam-
pionatul orenesc, unde de asemenea
au luat startul mai muli nevztori :

Alexandru Piroca, Ioan Suciuc, Cor-

nel Balint i Ioan Sabu. Concomi-
tent, la începutul lunii februarie, s-a

desfurat la Odorhei un patrulater de

ah, la care a participat o selecio-

nat a oraului Sovata, din care au
fcut parte i Alexandru Piroca i
Cornel Balint.

Sptmînal, ahitii nevztori din

Sovata particip la antrenamentul

condus de maestrul Zoltan Nagy.

în ianuarie, am avut fericita ocazie

s ne întîlnim de cîteva ori, la an-

trenament, cu maestrul internaional
Mircea Pavlov.

La Sovata, ahul este o activitate

permanent i pasionant. In afar
de ahitii amintii, mai joac : Jacab
Daniel, Kirilla Martin, Petru Pcu-
rar, Dionisie Bako, Dionisie Moldo-
van, Silviu Todea i Dorin Marina.

echip de sportiwi nevzlton in

La invitaia Asociaiei sportive a handicapailor
din Wught (Olanda), o echip de nevztori din Ora-
dea, aictulit din : Cseppenio Lajos, Nicoîae Moraru,
Florin Avram, Ioan Boit, AI. Koszegi i Kovacs Io-
sif, împreun cu prof. Vasile Marcu (antrenor), Vasiîe
Chintovan, însoitor i Al. Micu, secretar responsabil
al Asociaiei nevztorilor din R.S.R., a participat în

zilele de 26 i 27 aprilie a.c, la o competiie de
kegeltrappers.

Au concurat sportivi nevztori din Olanda (patru
echipe), Belgia i R.F.G. (cu cîte dou echipe) i Lu-
xemburg (o echip). Fiecare formaie a fost alctuit
din cîte ase sportivi. Trebuie s menionm c ini-

ial, invitaia s-a fcut pentru o întrecere de rolbal.
întrucît unele echipe (din Austria i R.D.G.) nu au
mai participat, iar celelalte ri menionate au venit
cu echipe de kegeltrappers, s-a hotrît o întrecere Ia

aceast disciplin sportiv, asemntoare cu baulingul

i jocul de popice.

Dup cîteva jocuri de iniiere i antrenament,
echipa din Oradea a putut s participe Ia întrecere.

In final, clasamentul a fost urmtorul : locul I —
Luxcneburg, locul II — R.F.G. i locul III — R.S. Ro-

mânia. Formaiilor clasate pe aceste locuri li s-a înmî-

nat cîte o plachet, de ctre reprezentantul primriei

din localitate.

în ziua de 29 aprilie, delegaiile sportive au vizitai

coala de dresaj a clinilor conductori pentru nevz-
tori, situat la 10 km de Amsterdam. La 30 aprilie, dele-
gaiile, însoite de preedintele Asociaiei spori ive a

handicapailor clin Wught i reprezentantul primriei au

vizitat Institutul „Steffcnberg" din Wught, un complex

de producie, recuperare i asisten social pentru

deficienii d3 vedere.

Pe tot parcursul ederii în Olanda, dclc.?aia noastr

a fost în atenia gazdelor care au manifestat o grij

deosebit pentru ca oaspeii s se simt cit mai bine,

creînd în acest scop condiii optime de cazare, mas i
transport, psntru care le mulumim i pe aceast cale.

Don Wugts, preedintele Asociaiei sportive a nevz-
torilor din Wught i Heneke, reprezentantul primriei,

ca i Leo Schildcrman ne-au însoit permanent, la toate

aciunile la care echipa noastr a participat, exprimîn-

du-i dorina de a dezvolta legturi pe linie de sport,

între nevztorii români i cei olandezi.

întîlnirca a constituit pentru toi sportivii participani

la competiie, un schimb de opinii i de experien, pe

linie sportiv i în diverse probleme de interes comnn.

Al. Micu
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PRESOPUNCTURA

Ghid terapeutic (H)

L Dr. Cr. Stcfncscu s

în partea care urmeaz vom alege bolile cu care

serviciile noastre de fizioterapie se confrunt mai des.

în ordine alfabetic, vom începe cu alergia.

Ca definiie, prin alergie se înelege reacia unor

organisme la contactul repetat cu unele substane, de-

numite alergene, care se gsesc în anumite alimente

(ou, carne, ciocolat, cpuni etc), medicamente (as-

pirin, piramidon, penicilin, streptomicin etc), aer

(praf de cas sau industrial, polen, insecte, pr, fulgi

etc). Reacia organismului fa de aceste substane este

tradus prin apariia anumitor boli : astm bronic, rini-

t alergic, eczem, urticarie, oc anafilactic. Dup o

statistic mai recent, 20 la sut din populaia globului

sufer sau este susceptibil s se îmbolnveasc de aler-

gie.

Boala alergic se poate ameliora prin stimularea unor

puncte situate pe meridianul ficatului :

— F 3 (denumit metaforic asaltul suprem), situat pe faa
dorsal a labei piciorului ; în unghiul format de cele

dou oase metatarsiene ale degetelor I i II se execut
manevra de tonifiere

;— F 8 (izvorul de la cotitur), situat deasupra extremi-

tii interne a pliului de flexie a genunchiului ;
ma-

nevra este tot de tonifiere.

La bolnavii cu astm bronic vom stimula un punct

special, denumit punctul plmînului sau V 13, situat pe

orizontala ce trece printre vertebrele D 3 i D 4, la 1,5

msuri, de o parte i de alta a liniei mediane posteri-

oare ; manevra = tonifiere.

Ameeala

Spre deosebire de unele ameeli trectoare, se mai

întîlnesc ameeli cu un caracter aproape permanent, în

cadrul anumitor boli ca : hipertensiunea i hipotensiu-

nea arterial, otite, labirintite, tumori cerebrale, artroza

cervical, intoxicaii cu nicotin sau alcool. în boala

Meniere, ameeala, cefaleea, greurile i vrsturile,

conform medicinii tradiionalei chineze, s-ar datora

energiilor perverse.

Pentru ameelile cu caracter permanent ne vom adre-

sa medicului, care va depista cauza lor, pentru a le

trata. Pentru ameelile ocazionale, putem folosi preso-

punctura. Deoarece medicina tradiional explic ame-

eala printr-un blocaj energetic în meridianul veziculei

biliare, vom masa urmtoarele puncte aflate pe acest

meridian :

— VB 5 (agat pe east), situat pe tîmple, în un-

ghiul format de inseria prului : dispersie. Alte indi-

caii : dureri de dini : dispersie.

— VB 20 (mlatina vînturilor), situat pe orizontala ce

trece pe sub lobul urechii, în scobiturile de sub pro-

tuberantele occipitale : dispersie. Acest punct este in-

dicat în special pentru ameelile care survin dup un

traumatism cranian.

— punct extrameridian, situat între sprîncene : dis-

persie.

Angina pectoral

Nu toate durerile din regiunea inimii sau ale osului

stern, înseamn angin pectoral sau infarct miocardic.

Aceste dureri mai pot fi cauzate i de unele boli de

plâmîni i pleur, nevralgii intercostale, traumatisme.

Durerea în angina pectoral este de scurt durat (3—

5

minute, maximum 15—30 minute). Cînd durerea dep-
ete 30 minute i nu cedeaz la nitroglicerin, sînt sem-

ne foarte probabile de infarct miocardic. în acest caz

trebuie chemat de urgen medicul.

Durerea în angina pectoral se manifest sub forma
unei gheare sau presiune în regiunea inimii i a ster-

nului, cu iradiere în umrul i membrul superior stîng,
pe marginea sa intern, pîn la degetul mic. Acest tra-
seu (al durerii) este identic cu cel al meridianului cor-
dului. Durerile din angina pectoral se datoresc lipsei

de oxigen la nivelul muchiului inimii, fenomen ce se
întîlnete îndeosebi la bolnavii cu ateroscleroz, ale

cror vase coronariene, datorit îngrorii pereilor,
i-au micorat foarte mult calibrul. /Pentru medicul tra-
diionalist, durerile anginoase sînt produse de surplusul
de energie din meridianul vase-sex. îndeprtarea acestui
exces va ameliora durerile.

Bolnavii suferinzi de angin pectoral, pe lîng ni-

troglicerin i alte medicamente cu aciune coronaro-
dilatatoare, pot folosi urmtoarele puncte de presopunc-
tur^:

VS 6 (bariera intern), situat la dou msuri deasu-
pra pliului pumnului : dispersie ; acest punct se folo-

sete foarte mult în analgezia prin acupunctura sau
electropunctur.

i

— V 15 (punctul inimii), situat pe orizontala ce trece
prin vertebrele D5 — D 6, la 1,5 msuri de o parte i de
alta a liniei mediane posterioare : dispersie.

Alte indicaii pentru acest punct : palpitaii, astm
bronic : dispersie.

Astmul bronic

Chinezii vechi cunoteau aceast boal sub denumirea
de „boal a gurii deschise i a umerilor ridicai", po-
ziie adoptat de bolnav în timpul crizei. Criza survine
de obicei în a doua jumtate a nopii, cînd meridianul
plmînului este în activitate maxim. Bolnavul are o

respiraie sufocant (nduf), opresiune toracic i sete

de aer. Criza se termin cu tuse i expectoraie vîscaas
i poate dura obinuit 30 de minute, uneori zile sau
sptmîni — stare grav cunoscut sub numele de stare

de ru astmatic.

Medicina tradiional împarte astmul bronic în dou
tipuri : prin exces de energie la nivelul plmînilor (ca-

racterizat prin sufocare) i prin vid de energie (caracte-

rizat prin respiraie grea, permanent, pe fondul creia
se pot instala crizele de astm). Spre surprinderea mul-
tora, acupunctura, dac nu vindec definitiv, rrete
crizele, atenuînd intensitatea acestora. Bolnavii care nu
pot beneficia de acupunctura din lipsa unui medic spe-
cialist în problem, pot fli tratai prin presopunctur.

Pentru astmul bronic prin exces de energie se reco-
mand punctele :

— P 5 (mlatina de un metru), situat pe pliul cotului,

în afara tendonului muchiului biceps : dispersie.

Alte indicaii : tuse, hemoptizie : dispersie.

— V 10 (stîlpul cerului), situat pe orizontala ce trece

prin comisura buzelor, la o msur de o parte i de

alta a liniei mediane posterioare : dispersie.

Alte indicaii : cefalee occipital i insomnie : dis-

persie.

Pentru astmul bronic prin vid de energie se reco-

mand punctele :

— PI (atelier central), situat sub clavicul, la extre-

mitatea extern a spaiului II intercostal : tonifiere.

— VC 31 (perl preioas), situat pe marginea scobiturii

sternului : tonifiere. Alte indicaii : faringite, amigda-
lite : tonifiere.

(Rezumat din „Presopunctur", de dr. Savin Ivan)

N. R. Partea I a materialului de fa a aprut în nu-
mrul 1/1986 sub titlul „Indicaiile i contraindi-
caiile presopuncturii".
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Masajul spatelui

i regiunii lombosacrate

Regiunea dorsolombosacrat cores-

punde peretelui posterior al torace-

lui i abdomenului, fiind format din

coloana vertebral i toate prile
moi, situate înapoia coloanei. Forma
sa este curbat, cu convexitatca prin-

cipal înapoi. în mijlocul regiunii

dorsolombare exist un an vertical,

unde proemin apofizele spinoase ale

vertebrelor. In plan sagital, coloana

vertebral prezint mai multe curburi

normale (fiziologice) : prima curbur
în regiunea cervical, cu convexitatea

înainte, a doua — în regiunea dor-

sal, cu convexitatea înapoi, a treia

— lombar, cu convexitatea înainte

i a patra corespunztoare regiunii

sacrococcigiene, cu convexitatea îna-

poi.

In stri patologice pot aprea de-

vieri ale acestor curburi, fie prin

accentuarea lor în plan sagital, pro-

ducînd cifoze în regiunea dorsal i
lordoz în regiunea lombar, fie o

deviere în plan frontal, producînd

scolioze. In general, o deviere într-o

anumit regiune este însoit de mo-
dificri compensatoare în regiunile

învecinate, unde s-a produs devierea-

De o parte i de alta a anului
median se afl masele musculare pa-

ravertebrale, care se subiaz lateral,

continuîndu-se cu reliefurile costale.

Pielea spatelui este groas, mobil
pe coaste aderent pe linia media-

n prin tracte fibroase, care se prind

pe apofizele spinoase ale vertebrelor.

esutul celular subcutanat este lax

pe coaste, fiind încrcat mai mult

sau mai puin cu grsime, în timp ce

pe linia median este strîns i lipsit

de esut adipos.

Exist patru planuri musculare :

un prim plan format din muchii tra-

pez i marele dorsal ; al doilea plan

alctuit din muchii romboid i p-
trat ; ai treilea — din micii dinai
i al patrulea plan (cel mai profund),

format din muchii spinali, separai

în regiunea dorsal, ce fac mas co-

mun în regiunea lombosacrat.

Pentru MASAJUL SPATELUI, bol-

navul va fi culcat în decubit ventral,

cu braele în abducie. Se începe cu

netezirea de jos în sus, de la crestele

iliace i sacru în sus spre regiunea

cervical, spre umeri i axile. Se mai
poate face netezire i din afar, ctre
linia median. Se trece apoi la ap-
sarea i netezirea pieptene, dup care

urmeaz frmîntarea cu dosul mîinii

sau cu partea volar a mîinilor. Se

mai poate face geluire cu patru de-

gete.

Se frmînt ligamentele interspi-

noase cu cele dou police aezate de

Dr. Cr. tcfnescu

o parte i de alta a apofizelor spi-

noase. Musculatura spatelui se fr-
mînt energic, cu meniunea c la

nivelul spaiilor interspinoase se pot

face friciuni i vibraii.

Deoarece masa muscular a spatelui

permite un masaj mai energic, se exe-

cut întotdeauna baterea, fie cu pal-

mele, fie cu partea cubital a mîinii,

fie cu pumnul sau cu partea dor-

sal a falangelor.

In spaiile intercostale se face ma-
saj sub form de neteziri, apsri i
geluiri, friciuni i vibraii, cu un
deget sau cu dou degete.

în nevralgiile intercostale, se va

insista cu neteziri i vibraii uoare
i regulate.

MASAJUL REGIUNII LOMBOSA-
CRATE începe cu neteziri, pornind de

la regiunea fesier în sus i în afar,

spre creasta iliac i continuînd cu

regiunea lombar. Netezirea se exe-
cut cu palma i cu degetele întinse

în sus, apoi lateral. Urmeaz frmîn-
tarea, care se face energic, sub form
de geluire, cu baza mîinii, pornind
de la coloan, de o parte i de cea-

lalt. Se execut i friciuni ale cres-

tei osului iliac, combinate cu vibraii,

dup care se continu cu baterea re-

giunii lombare.

In cazurile de contracturi dure-

roase (lombalgii, lumbago), se exe-

cut neteziri uoare i prelungite, ur-

mate de masaj vibrator.

IN REGIUNEA SACRAT se inse-

reaz numeroi muchi prin interme-

diul unor ligamente i tendoane, la

nivelul crora se localizeaz, de mul-

te ori, nodulii reumatismali. In a-

ceste situaii, masajul const din

friciuni pe faa osului sacrat i pe

marginile lui, pîn la coccis. Friciu-

nea se face cu degetul mare, presînd
puternic. In cazul durerilor sacroco-

ccigiene posttraumaticc, se aplic ma-
sajul sub form de friciuni execu-

tate cu policele sau cu dou degete

— index i mediu —,
precum i vi-

braii între neteziri.

Este bine s completm masajul

spatelui i regiunii lombosacrate cu

kinetoterapie (micri active i pasi-

ve ale coloanei), precum i recoman-

darea ca bolnavul s execute exerciii

de gimnastic medical acas, pentru

corectarea diferitelor deformaii ale

coloanei (scolioze, cifoze, lordoze) i
pentru întrirea musculaturii para-

vertebrale.

PENTRU CORECTAREA SCOLIO-

ZEI se vor executa urmtoarele mi-

— bolnavul, stînd în picioare, cu

o mîn sprijinit în old, de partea
convexitii scoliozei, execut micri
de înclinare lateral a trunchiului pe
bazin, pe partea convexitii scoliozei,

în timp ce membrul superior de pe
partea opus se ridic deasupra ca-
pului, spre urechea de pe partea
opus ;

— bolnavul din poziia aezat, exe-
cut aceleai micri, însoite de se-

mirotaii ale trunchiului ;

— bolnavul, aezat peste un rulou,

între old si torace, în decubit late-

ral, de partea convexitii scoliozei,

execut micri ample de respiraie

i de coborîre din pat ;

— bolnavul, în decubit ventral, pe
o banchet, cu jumtatea superioar
a corpului liber în afara marginii
banchetei, execut (ajutat) micri de
flexie i extensie a trunchiului pe
bazin i de înclinare lateral, mai
ales de partea convexitii scoliozei ;

— bolnavul execut aceleai micri
pe banchet, ca mai sus, îns în po-
ziia de decubit dorsal.

IN SCOLIOZA ÎNSOIT DE CI-
FO'Z, sînt recomandate urmtoarele
exerciii :

— bolnavul, culcat în decubit ven-
tral pe pat, execut micri de exten-

sie a capului i prii superioare a

toracelui

;

— bolnavul, fiind în aceeai poziie,

cu membrele superioare întinse Ia

spate i cu degetele împreunate, cu
palmele în afar, execut (sprijinit

de masor) aceleai micri ;

— bolnavul, stînd în picioare, ridic
braele deasupra capului, apoi late-

ral i în jos, extinde capul i partea
superioar a toracelui, iar membrele
superioare bine întinse, Ic împreunea-
z la spate.

ÎN CAZURILE DE LORDOZ AC-
CENTUATA, se urmrete întrirea
musculaturii anterioare la coloanei
vertebrale din regiunea lombosacrat
i a musculaturii abdomenului. Sînt
indicate urmtoarele exerciii :

— bolnavul, culcat în decubit dor-
sal pe pat, cu genunchii uor flectai

i fixai de un ajutor, execut mi-
cri de flexiune a trunchiului pe
bazin ;

— din aceeai poziie, ridic mem-
brele inferioare, flectînd coapsele pe
bazin, cu genunchii extini ;

— în aceeai poziie cu genunchii
extini, execut micri de flexiune

a trunchiului pe bazin i înapoi ;

— în decubit dorsal, execut mi-
cri de ciclism cu membrele inferi-

oare.
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Tulburrile oculare
produse de fumat

i

Dintr-un raport al consiliului

Organizaiei Mondiale a Sn-
tii (O.M.S.), reiese c „epide-

mia" mondial de tabagism se

soldeaz anual cu aproximativ
un milion de decese pe an i c
autoritile, sesizate, risc s
piard btlia pe care o duc
pentru a proteja sntatea oa-

menilor. Consumul de tutun
este principala cauz de boal
i moarte prematur în rile
în care obiceiul fumatului este

foarte rspîndit, dînd natere
la 90% din cancerele pulmonare,
la 75% din oele de emfizem
i bronit cronic, la 25% din
bolile cardiace, din atrofiile de
nerv optic i retinopatiile de-
generative, complicaii ale sar-

cinii i infecii respiratorii la

copiii expui la „tabagism pa-

siv (cînd locuiesc în case cu

fumtori).

Ocular, folosirea tutunului
determin tulburri funcionale
i leziuni histologice cum sînt :

nevrita optic tabagic, discro-

matopsiile, ateroscleroza dege-
nerativ retiniana i infarctul

retinian, urmate deseori de
ambliopie (vedere slab) sau a-

mauroz (orbire tabagic).

în fumul rezultat prin arde-
rea tutunului exist aproxima-
tiv 2000 de substane toxice,

unele determinînd în organis-

mul uman numeroase tulburri
i boli grave. Astfel, substan-

ele cancerigene se gsesc, ri-

nele în tutunul nears i altele

iau natere la arderea acestuia,

puind produce tumori maligne,

în special pe cile respiratorii.

S-au depistat izotopi radioac-

tivi, cu aciune cancerigen.

Alte noxe tabagice ca : alcoolul

metilic, prezent în fumul de

tutun, determin boli grave o-

culare, cînd proporia lui tre-

Dr. Aurel Kosin

Policlinica Universitar Titan

ce de 60% ; nicotin, substan-
cancerigen este absorbit în

proporie de 2—10%, de mu-
coasa bucal i 90—96%, de
mucoasa cilor respiratorii, ac-

ionînd asupra sistemului ner-

vos vegetativ prin favorizarea
secreiei de adrenalin i nora-
drenalin, din glandele supra-
renale, i asupra aparatului car-

dio-vascular, prin intermediul
sistemului simpatic ; aldehida
formic, acidul cianhidric, a-

croleina, acetaldehida i altele

au aciune toxic asupra cililor

vibratili ai mucoaselor cilor
respiratorii, paralizîndu-le mi-
crile, împiedicînd astfel eva-
cuarea substanelor reziduale,

transportate de fumul inhalat,

iar starea bronic ce rezult,
favorizeaz stagnarea substan-

elor cancerigene, potenîndu-
le efectul.

Substanele toxice (noxele),

clin tutun expun fumtorii la

diverse boli, care afecteaz a-

proape toate organele i func-

iile organismului, între care i
oele vizuale. Referitor la vede-
re, toxinele fumului de igar
pot determina conductorilor
de autovehicule tulburri mo-
mentane de vedere, scderea a-

cuitii vizuale i imposibilita-

tea de a distinge clar culorile

semaforului, puind determina
accidente de circulaie.

Afectarea nervului optic, ne-
vrita optic, determinînd pro-

gresiv în final atrofia nervului

optic, este mai frecvent cînd

intoxicaiei tabagice i se aso-

ciaz i alcoolismul. Tulburrile
oculare sînt atribuite, în spe-

cial, alcoolului metilc, ce exist

în compoziia fumului de iga-

r. Fumtorii mai pot prezenta

o astenopie acomodativ, greu-

tate la citit i în muncile de a-

proape, precum i agravarea

i

unor boli oculare (glaucom,
creterea T.A.C.R-ului, nevrite,

retinite etc).

Tutunul, dezvoltînd ateroscle-

roza este unul din principalii

factori de risc vasculari, alturi
de hipertensiunea arterial i
de metabolismul lipidelor (obe-

zitate) ; el determin modificri
ale circulaiei sîngelui, ce favo-
rizeaz dezvoltarea leziunilor

arteriale, anomalii hematologi-
ce vasoconstrictive arteriale

periferice, ce pot provoca in-

farcte retiniene, precum i ar-

terit obliterant. Tulburrile
de permeabilitate capilar, ce

favorizeaz accidentele vascu-

lare au deseori la origine carbo-

xihemoglobina din sîngele fu-

mtorilor. Tot ea determin a-

noxia, vasoconstricia, tulbur-
rile permeabilitii capilare,

transferurile lipidice, hipoxia

i hipersecreia catecolomine-

lor, ce favorizeaz apariia a-

terosclerozei.

Statisticile întocmite atest
faptul c tabagismul i alcoo-

lismul sînt responsabile în pro-

porie de 80% clin cazurile de
cancer pulmonar, esofagian, al

cilor aerodigestive superioare.

Nu exist nici o diferen între

cei ce fumeaz între 5—6 igri

pe zi i nefumtorii obligai s
inhaleze fumul otrvitor taba-

gic.

Este necesar s se asigure ne-

fumtorilor o protecie eficace,

pentru a nu fi expui la fumul

de igar.
în concluzie, privind efectele

grave sociale i patologice ale

tabagismului, opinm pentru

suprimarea sau reducerea fu-

matului, ce constituie unul din

principalii factori de risc vascu-

lar, cancerigen, degenerativ etc.
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pierre villeY: „Pedagogia nevztorilor"
Prof. I. MARCU

Publicat în 1930, .Pedagogia nevztorilor" cuprin-

de unele principii didactice ale învrnîntului pen-
tru nevztori i traseaz liniile directoare privind
organizarea acestuia, valabile nu numai pentru Fran-
a, ci i pentru alte ri.
Lucrarea are dou pri : „Principiile generale ale

pedagogiei nevztorilor" i „Organizarea învmînr
tului nevztorilor în Frana".

Motivele care l-au determinat s scrie aceast lu-
crare sînt precizate chiar de autor : „Doresc ca acest

studiu s existe în bibliotecile colilor noastre nor-
male, pentru ca fiecare învtor din Frana s
aib în viitor cel puin o dat ocazia de a reflec-

ta asupra problemelor de educaie ale nevztorilor".
El menioneaz c, dei studiul se refer numai la

nevztori, care reprezint un numr mic fa de
cei cu vedere, „pedagogia nevztorilor este de fapt

o ramur a pedagogici generale, precum psihologia

deficienilor explic psihologia general".

Prin instruirea i educarea nevztorilor, tiflopeda-

gogul „face o oper creatoare", pentru c „vztorul
neinstruit reprezint totui o valoare social", pe

cînd „nevztorul neinstruit este întotdeauna o po-

var pentru societate i adesea un pericol, din cau-

za lipsei de activitate i a ceritului".

în prima parte a lucrrii, Pierre Villey analizeaz
efectele negative pe care le are cecitatea asupra dez-

voltrii somatice a nevztorilor. El recomand în

acest sens gimnastica, jocurile, excursiile i cit mai
mult micare independent, micare pe care tiflope-

dagogia de azi pune un foarte mare accent. Gimnas-
tica ritmic pe muzic i dansul sînt indicate ca fac-

tori importani în dezvoltarea analizatorilor restani.

Dezvoltarea prin exerciii, a analizatorilor, în spe-

cial a celui tactil i a celui auditiv constituie pentru

nevztori un factor de baz în procesul de formare

i instruire. El vorbete de o „art a pipitului" i

de o „educare a mîinii", dînd indicaii, pe baza ex-

perienelor sale proprii i ale altor nevztori despre

unele metode i procedee folosite în aciunea de cu-

noatere a unor obiecte sau fenomene. El recoman-

d folosirea limbii i a buzelor pentru identificarea

unor detalii fine, sau bastonul, ca o prelungire a

mîinii, pentru obiectele de dimensiuni mari. Mode-

lajul, desenul în relief, efectuarea de lucrri în gr-
dina colii contribuie de asemenea la formarea de no-

iuni i reprezentri asupra mediului.

Autorul trateaz într-un capitol i problema „co-

lilor speciale" i a „colilor comune", ca instituii

de instruire, — problem de mare actualitate.

Pentru clasele mari este de prere c instruirea s
se fac în „clase comune", cu colegi vztori, îns

baza ei trebuie s o constituie folosirea sistemului

braille i nu a celui auditiv. Autorul subliniaz ro-

lul pe care îl au prinii elevului în educarea aces-

tuia i necesitatea de a conjuga aceste eforturi cu

actvitile instructicv-educative ale colii. In esen-

, el prezint instruciunile elaborate de Asociaia

„Valentin Hauy" pentru prinii care au copii fr
vedere.

Folosirea mijloacelor tiflotehnice, constituie de ase-

menea o preocupare a autorului. El propune elabo-

rarea unei stenografii braille unitare i tiprirea
unui numr cît mai mare de cri, pentru ca nev-
ztorii s urmeze studii superioare, ei fiind capabili
de eforturi intelectuale.

Autorul preconizeaz i recomand nevztorilor
cu resturi de vedere un aparat i dispozitive pentru
exerciii de îmbuntire a acuitii vizuale. El pro-
pune i susine organizarea învrnîntului profesio-
nal „pentru c scopul final al colii este acela de a
da elevilor posibilitatea de a-i cîtiga existena".
Una dintre preocuprile principale ale tiflopedagogilor

trebuie s fie „cutarea permanent a celor mai
adecvate forme de activtiate pentru nevztor".
Menioneaz, pe ling meseriile simple (de perier,

împletitor de rchit) pe cele de telefonist, acordor
de piane, muzician sau chiar muncitor în fabric, dînd

exemplu pe nevztorii care i-au pierdut vederea
în rzboi i care i-au reluat activitatea în uzinele

unde au lucrat.

Pentru femeile fr vedere, recomand activiti
legate de necesitile gospodreti i de menaj.

O preocupare a prinilor i a colii este i aceea

de a pregti pe nevztor pentru o comportare „ma-
nierat" în societate, pentru a nu atrage - atenia
asupra sa. Autorul se refer la inuta corporal, la

mers, la modul de comportare în timpul unei vizite,

la folosirea tacîmurilor etc, dînd în acelai timp sfa-

turi, atît nevztorilor, cît i celor care îi însoesc.

în ceea ce privete cadrele didactice de la colile
,

de nevztori, combate concepiile existente în Fran- I

a în perioada respectiv, c acestea trebuie s fie

în totalitate, fr vedere. El susine i argumenteaz

necegitatea unor cadre cu vedere, alturi de cele fr
vedere, care pe ling o cunoatere temeinic a pe-

dagogiei generale, trebuie s fie pregtite i în ti-

flopedagogie, iar în procesul de învmînt s folo-

seasc obligatoriu sistemul braille. El propune ca

în învmîntul superior s fie înfiinate secii spe-

ciale pentru pregtirea acestor cadre.

în partea a doua a lucrrii face o analiz a mo-

dului în care este organizat învlmnîtul pentru

nevztori în Frana i propune ca în cadrul acestuia

s fie cuprini toi copiii (prin mrirea numrului de

coli).

Mai propune : grdinie pentru precolari (4—7 ani)
;

coli primare pentru cei în vîrst de la 8—14 ani
;

coli profesionale pentru cei în vîrst de la 14—20

ani i coli de muzic. Pentru nevztorii plurihandi-

capai (surzi, oligofreni etc.) propune înfiinarea de

uniti specializate. De asemenea, pledeaz în favoa-

rea înfiinrii unui liceu.

Pentru problemele de instruire i educare a nev-

ztorilor, precum i pentru cele de asisten apar-

inînd de mai multe ministere, Pierre Villey propu-

ne s fie de competenta numai a unuia dintre mi-

nistere.

Am considerat — i consider — c multe din ideile

i problemele analizate de Pierre Villey în lucrrile

sale sînt i astzi de actualitate. Este tocmai motivul

pentru care am inut s le reamintesc nevztorilor

din tara noastr, în cadrul acestei scurte recenzii.
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Lectura ca plcere i necesitate
Pentru omul civilizat, lectura a devenit o preocu-

pare atît de proprie i de comun, încît formula
„homo sapiens" se cere imediat completat de alta :

„homo legens", pentru a exprima mai exact sensul

devenirii fiinei umane. In prezent e greu de crezut

c s-ar mai afla cineva care s nu-i consume o

parte cît de mic din timpul su liber citind o

carte de tiin ori beletristic sau rsfoind pur i
simplu o revist ori un ziar ; cci cartea, în multi-

tudinea chipurilor în care ea ne apare, a fost i va
rmîne izvorul cel cu ap vie la care cei însetai

de adevr i frumos, de poezie i înelepciune s-au

adpat cu folos pentru ei i colectivitatea lor, fr
s-i sectuiasc vreodat unda.

Cu atît mai mult în zilele noastre i în cele ur-

mtoare cînd, datorit exploziei informaionale fr
precedent, creterii i diversificrii produciei edi-

toriale, ca i modului comercial de prezentare, ni-

meni nu se poate sustrage cu totul pentru c nimeni
nu rezist pîn la capt numeroaselor tentaii ofe-

rite de carte.

Lectura nu este îns un mod pur i simplu de pe-

trecere a timpului liber, ci unul particular, care

îmbin la cea mai înalt cot utilul i frumosul,
nevoia i plcerea. In zilele noastre, lectura a ajuns
necesitate i plcere în acelai timp. i poate c ni-

mic nu definete mai bine ca acest indicator aparent

minor, dar care, peste producia de carte tiprit i
ceilali indicatori cantitativi, reprezint msura con-

vertirii calitativului primar într-o nou calitate.

S însemne oare c nevoia de a citi e un dat

înnscut sau ceva ce apare aa, de la sine ? Fr
îndoial, nu. Cci, dei constituie o nevoie din zi în

zi mai acut — i pentru unii de pe acum imperioas —
ea rmîne totui o nevoie secundar, de ordin cultural.

Adic, o nevoie care ine de partea spiritual a in-

dividului, de ceea ce el cîtig ca fiin cultural.

Ea se formeaz i se dezvolt în timp, odat cu ma-

turizarea noastr biologic i intelectual i în strîns

legtur cu un anume spaiu socio-cultural în care

ne ducem existena ca indivizi concrei. Cu alte cu-

vinte, gustul pentru lectur, nevoia de a citi sînt

produsul educaiei, dependente de mediul familial,

prieteni, tovari de munc, de ceea ce sociologii de-

numesc prin noiunea „mass media" (radio, tele-

viziune, cinematografie, pres . ci.) i, bineîneles
de coal.
coala fiind principalul factor de cultur i civili-

zaie al unui popor, este uor de îneles de ce ei îi

revine i aici sarcina principal a creterii i for-

mrii tineretului în spiritul cunoaterii i preuirii

crii, în cultul valorilor nepieritoare din tezaurul

culturii naionale i universale, în dragostea i res-

pectul pentru furitorii lor. coala este chemat s
trezeasc în elevi gustul pentru lectur, s le for-

meze simul i judecata estetic, s elibereze acele

resorturi interioare care ne împing spre cunoatere,
pentru c ea este singurul factof absolut competent.
Numai coala poate s-i ajute s discearn între

valorile reale i pseudovalori.

Nevoia lecturii va fi curînd resimit pe temeiul

subiectiv al plcerii. De îndat ce va simi aceast
plcere, cartea va deveni prietenul i tovarul cu-
tat la bibliotec, la librrie, oriunde întîlnirea cu
ea este posibil.

Cînd are loc descoperirea aceasta ? Uneori mai de-

vreme, alteori mai tîrziu, în funcie de factorii de
mai sus, dar i de alii care in de structura perso-

nalitii fiecrui ins în parte. Important este c tî-

nrul s fie pus în contact cu cartea, s fie conectat,

cum se spune, la circuitul acestor valori.

In concluzie, lectura trebuie privit i îneleas ca

fenomen socio-cultural major, cu implicaii educativ-

formative directe asupra personalitii noastre. Ce-
rut de necesiti profesionale de informare i do-
cumentare, ca i de rolurile sociale asumate, ea rs-
punde totodat unor nevoi interioare de ordin etic,

estetic i cognitiv. Din aceast dubl determinare
— obiectiv i subiectiv — rezult c ea e plcere
i nevoie în acelai timp.

Prof. TKAIAN OROS

Luna mai
Toate florile gingae
Le aduce luna mai,

i iubirea bucluca
Peste ea într-una dai !

Cerul tot îl scalcl-n soare

i pmîntul-umple-n flori

La toi, aripi zburtoare,

i ne-nal pîn-n nori...

Ca de-acolo, printre stele,

S privim i s dorim,

Tot ce inima ne cere :

Via, dragoste, sublim ! ...

Nicolae IONESCU
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• La 14 ianuarie a.c, Boris Zimin,

preedintele Asociaiei nevztorilor

din R.S.F.S.R. a împlinit 75 de ani.

El s-a nscut în 1911 i tinereea i-a

petrecut-o la Moscova, unde a i ab-

solvit cursurile unei coli tehnice. în

timpul celui de-al doilea rzboi mon-
dial_ a intrat ca voluntar în armat
si a avansat pîn la gradul de maior,

cu funcia de comandant adjunct de

regiment. In anul 1943, a fost 'rnit

i i-a pierdut vederea. în 1946, în-

cepe s lucreze în cadrul VOS, ocu-

pîndu-se în mod special cu plasarea

în munc a nevztorilor, prin în-

fiinarea întreprinderilor speciale.

Datorit meritelor sale organizatorice,

în 1958, este ales preedinte al VOS-

ului. Boris Zimin deine i astzi a-

ceast funcie. între anii 1974—1979,

a fost preedinte ales al WCW.B, iar

din 1984, activeaz ca vicepreedinte

al Uniunii Mondiale a Nevztorilor,

în acest timp, el deine i funcia de

vicepreedinte al Uniunii Europene a

Nevztorilor.

Pentru întreaga sa activitate, gu-

vernul sovietic i-a conferit „Ordinul

„Drapelul Rou".

• Un studiu fcut de „Helen Keller

International", stabilete c cea mai

important cauz a cecitii în lume

este cataracta. Se estimeaz c pe în-

treg globul triesc 16 milioane de ne-

vztori, care i-au pierdut vederea

din cauza ei. în fiecare an, numrul

acestor nevztori crete cu 1,25 mi-

lioane, 16 milioane dintre cele 17 tr-

iesc în rile în curs de dezvoltare.

Din pcate, cataracta nu poate fi pre-

venit în nici un fel, cel puin cu

mijloacele pe care le are la îndemîn

oftalmologia, în momentul de fa.

Cum cataracta este mai mult o boal

a vîrstei înaintate i cum media vîr-

stei este în continu cretere, se

presupune c în anul 2000, numrul

nevztorilor din cauza cataractei va

fi de 5 ori mai mare, decît cel de

azi. Este adevrat c aceast boal

poate fi operat, prin extirparea cris-

talinului opacificat, îns greutatea

const în a-i face pe pacieni s a-

jung la un serviciu oftalmologie,

întrucît cei mai muli dintre ei locu-

iesc în regiuni foarte îndeprtate.

• în ziua de 14 mai 1985, s-a dat

în folosin, la Berlin (RDG), într-una

din anexele Spitalului „Albert

Schweizer", un nou centru de readap-

tare pentru nevztori receni. Cele-

lalte centre de acest fel, din R.D.G.,

sînt situate în oraele : Karl Marx-
Stadt, Halle i Neukloster. In noul

centru, se va face readaptare ele-

mentar, obinuindu-i pe proaspeii

nevztori s se împace cu noua lor

situaie, s se descurce cu treburile

de fiecare zi, s se orienteze, s se

foloseasc de mijloacele ajuttoare,

s scrie i s citeasc în alfabetul

braille — chiar i în scrierea abre-

viat — s foloseasc maina de scris

în negru etc.

Pregtirea cursanilor dureaz în-

tre cîteva sptmîni i un an, în func-

ie de necesitile fiecrui pacient.

Centrul este bine înzestrat, în vede-

rea unei eficiente maxime i are o

( apacitate de 50 de locuri.

® Cu prilejul împlinirii a 75 de ani,

în iunie 1986, de la înfiinarea Aso-

ciaiei nevztorilor din Danemarca

(Dansk Blindcsamfund), va fi organi-

zat, sub auspiciile acesteia, o con-

ferin tehnic, la Copenhaga. în ca-

drul acesteia vor prezenta referate i
coreferate de specialitate, delegai din

U.R.S.S., Frana, R.F.G., Anglia, Da-

nemarca, Italia, Polonia, Suedia i
Belgia.

Totodat va fi organizat i o ex-

poziie, axat pe temele principale,

abordate în cadrul manifestrii res-

pective.

• Sub titlul sugestiv : ,,Druii-le

vederea !" Organizaia Mondial a

Sntii (O.M.S.) a editat în limba

francez un reuit album documentar,

realizat în excelente condiii grafice,

cu prilejul proclamrii Deceniului

(1985-1995) pentru prevenirea i com-

baterea cecitii, datorat malnutriiei

si carenei în vitamina A.

Albumul cuprinde, pe lîng un emo-
ionant apel semnat de dr. Haldfan

Mahler, directorul general al O.M.S.

,

o hart a rilor din lumea a treia

i în curs de dezvoltare, de pe alte

continente, unde xeroftalmia i alte

boli oculare sînt mai rspîndite. Sînt

incluse i documentate studii i arti-

cole cu titluri ca : Dificultile pe

care trebuie s le înfrunte 1,6 milioa-

ne de locuitori ai celui mai mare de-

ert din lume (Sahara), Cum lupt
Filipinele contra carenei de vitami-

na A, Distribuirea masiv de vitami-

na A, Legumele i zarzavaturile

proaspete i vederea, Dharavi arat

drumul (localitate din India, unde a

fost combtut cu succes xeroftal-

mia) ; o bogat rubric de fapte i
cifre, fotografii color, deosebit de

semnificative i un afi ilustrat, pre-

zentînd o suit din problemele cu-

prinse în albumul respectiv, întregesc

acest reuit grupaj de materiale in-

formativ-documentare, pe care O.M.S.

a avut generoasa iniiativ s-1 edi-

teze.

(Precizm c albumul poate fi con-

sultat la redacia revistei „Via
nou").

® La Institutul tehnic din Toulouse

(Frana) a fost realizat o main e-

ioctronic, a crei funcie este de a

reda textele din scrierea normal, în

sistemul braille. Aparatul se numete

„Delta" i dispune de un cap de ci-

tire, care se poart cu o mîn de-a

lungul rîndului scris, iar cu cealalt

mîn, se citete simultan textul a-

prut pe linia de afiaj, în sistemul

braille. Literele braille nu dispar de-

cît dup ce au fost depite cu 12

uniti. Aparatul este transportabil i
avantajul lui fa de altele asem-

ntoare const în faptul c transpu-

nerea se face în sistemul braille i
nu în litere latine, în relief, acestea

din urm fiind mai greu de citit.

® între 9 i 16 noiembrie 1985 a

avut loc în oraul argentinian Mar

del Plata, cel de-al 8-lea Congres

Panamerican al nevztorilor. Cu a-
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ceasta ocazie, a fost înfiinat „Uniu-

nea latino-ameriean a nevztorilor",

prin fuzionarea „Consiliului paname-

rican al nevztorilor" i a „Organi-

zaiei latino-americane pentru buns-
tarea nevztorilor". Primii pai în di-

recia constituirii uniunii, au fost f-
cui de adunrile nevztorilor de la

Ciudad de Guatemala în 1983, i de

la Sao Paolo, în 1984.

• In Grecia exist dou coli ele-

mentare pentru nevztori : una la

Atena i cealalt la Salonic. coala

din Atena a fost înfiinat în 1906

i are astzi 85 de elevi, dintre care,

31 sint interni. Programa analitic a

acestor coli este identic cu aceea

a colilor pentru vztori. Nevz-
torii care doresc s-i continue stu-

diile o fac în liceele normale, dar au

Ia dispoziie diverse mijloace ajut-

toare. Studenii prefer facultile pe-

dagogice i cele juridice. Profesiunea

în care lucreaz cei mai muli ne-

vztori este aceea de operator tele-

fonist.

Exist o singur revist braille, in-

titulat „Farul nevztorilor". De o-

bicei ea nii public articole cu ca-

racter tiflologic, ci mai mult mate-

riale de interes general.

• în Marea Britanie, peste o jum-
tate de milion de persoane, sufer de

glaucom. Dintre nevztori, fiecare al

optulea i-a pierdut vederea din cau-

za acestei boli. Jumtate dintre su-

ferinzi are o form cronic a bolii.

Cei mai muli dintre ei tiu c sînt

bolnavi sau îi închipuie c suferin-

a aceasta se datorete btrîneii i
nu e nimic de fcut. Acest lucru este

o greeal i oftalmologii caut s-i

lmureasc pe oameni c exist mij-

loace de combatere a bolii. In ve-

derea acestui scop, anul trecut s-a

inut o „sptmîn de lupt împotriva

glaucomului".

• In R.S.F.S.K., triesc 190.000 de

ncvztori, dintre care 57o/
. au peste

60 de ani. VOS-ul are 180 de între-

prinderi-coal, în care lucreaz

56.000 deficieni vizuali. In diverse

întreprinderi de stat lucreaz ali

13.000, în agricultur 6.000 iar în alte

profesiuni, 5.000.

• Biblioteca braille din Paris a îm-

plinit în decembrie 1985, 100 de ani

de existen. Ea dispune în prezent

de un fond de 250.000 volume. In

secolul care a trecut de la înfiinare,

au fost împrumutate în mod gratuit

cititorilor ei un numr de 5 milioane

de cri. Astzi, dei cartea vorbit

îi face concuren, biblioteca braille

împrumut în medie 100.000 de volu-

me anual. Spaiile de depozitare dis-

pun de rafturi în lungime total de

17.500 de metri. Fondul de cri al

bibliotecii se îmbogete în fiecare an

cu 3 mii de noi volume, atît datorit

mainilor de tiprit, cît i celor 250

de copiti voluntari cu vedere, care

transcriu la maini de mîn noile apa-

riii. Experiena a artat c înregis-

trrile pe band nu pot înlocui decît

în parte cartea braille.

• Consiliul Central al Asociaiei

nevztorilor din R. D. Vietnam ne-a

informat c la 30 decembrie 1985, a

srbtorit 15 ani de la înfiinarea

revistei „Doi moi" (Via nou), or-

ganul do pres al nevztorilor din

Vietnam.

In scrisoare, se menioneaz orga-

nizaiile similare din strintate, care

au acordat asociaiei ajutor, expri-

mîndu-se totodat mulumiri în nu-

mele celor 480.000 nevztori vietna-

i

VIAA NOUA, nr. 2 — 1986 29



65 ANS DEPUIS LA CREATION DU PARTI
COMMUNISTE ROUMAIN

La celebration de l'aniversaire des 65 ans passes
depuis la creation du Parti Communiste Roumain
a eu lieu dans le contexte ou la Roumanie, en materia-
lisant Ies decisions du XlII-e Congres, s'engage dans une
nouvelle etape de developpement. Cest une etape dont
Ies objectifs s'inscrivent dans la logique du present et

de l'avenir et qui, par leur transposition, vont accelerer,

au benefice du peuple enlier, notre marche vers le

communisme. Nous avons le privilege de continuer

l'oeuvre d'edification de la societe developpee dans
tous Ies domaines, sous la direction d'un parti puissant,

profondement devoue aux ideals du peuple. Et nos faits

constituent l'expression de l'amour du peuple envers

son dirigeant, de l'unite de monolithe de toute la nation
autour du parti, de son secretaire general, Nicolae

Ceausescu.

FINALE DE LA TROISIEME EDITION DU CONCOURS
DES FORMATIONS ARTISTIQUES D'AMATEURS

DES AVEUGLES

Dans une atmosphere festive, caracteristique pour Ies

evenements qui ont lieu dans le cadre du Festival na-
ional „Cîntarea României", â Bucarest s'est tenue la

finale de la 3-e edition du Concours des formations
artistiques d'amateurs pour Ies aveugles de Roumanie,
la plus importante competition culturelle de l'associa-

tion.

Un nombreux public a suivi avec interet, pendant
deux jours, un beau spectacle. Sur la scene on a asiste

â l'evolution des formations des filiales de Baia Mare,
Botoani, Bucarest et Ploieti, ainsi que d'orchestres,

ensembles artistiques, solistes aux instruments et vocaux.
recitateurs etc.

La formation des filiales de Botoani et Baia Mare
ont occupes la premiere place et ont recu le titre des

laureates du concours. La deuxieme place a ete occupee

par la formation de la filiale de Bucarest, tandis que

la troisieme place, par celle de la filiale de Ploieti.

On a aussi declare comme gagneurs de la premiere

place et laureats de nombreux solistes et ensembles qui

ont evolue en dehors des formations de leurs filiales.

REUNION PLENIERE DU CONSEIL CENTRAL DE
L'ASSOCIATION

Le 27 mar 1986, â Bucarest, la reunion pleniere du

Conseil Central de l'Association a eu lieu. Des membres

du Conseil Central de l'association, des presidents de

filiales, des representants du Ministere du Travail et

d'autres institutions avec lesquelles l'association collabore
y ont participe.

La reunion pleniere a ete dediee ,.â l'analyse de
l'activite de l'association et de l'execution budgetaire
sur 1985. De meme, elle a approuve le plan de travail
pour 1986 et Ies propositions concernant quelques modi-
fications dans le statut. Au dernier point â l'ordre du
jour, la reunion a elu, par voix ouverte, Viorel Crciun,
professeur au Centre scolaire no. l de Bucarest, comme
president de l'association.

De nombreux participants et lnvites ont pris la pa-
role aux discussions, abordant un grand nombre de pro-
blemes rattaches â l'activite de l'association et â la vie

des aveugles.

RESULTATS DU CONCOURS DE PROSE
ET DE POESIE,

edition 1986

Deroule dans le contexte de l'anniversaire des 65 ans

depuis la creation du Parti Communiste Roumain et de

l'Annee Internationale de la Paix, le concours de
litterature des aveugles, arrive â sa XXII-e edition, a eu

des themes generaux inspires des realites de notre

epoque socialiste.

32 aveugles y ont participe avec 84 creations poetiques
et 13 en prose.

Pour la poesie, la premiere place a ete obtenue par
Victor Banac (Filiale Bucarest), la deuxieme place par
George Cârligeanu (Filiale Iai), et la troisieme place

par Manda Mayer (Filiale Bucarest).

Pour la prose, la deuxieme place a ete obtenue par
Ghemu Dorel (Filiale Iai) et Ioan Cosma, (Filiale Bra-
ov) et la troisieme place par Aurelia Dodu et Ioan
Drgana (Filiale Bucarest).

FINALE DU CONCOURS „LES AMIS DU LIVRE EN
BRAILE" EDITION 1986

Cette annee, la phase finale du traditionnel concours

„Les amis du livre en Braille", arrive â sa XXVIII-e

edition, s'est tenue â Tîrgovite, etant organisee par la

Filiale Ploieti.

Le theme du concours a ete constitue par le roman

„Haltes dans Ies foyers de l'histoire roumaine" par

Dumitru Almas. Tous les 16 competiteurs, representants

des filiale de l'association, ont fait preuve d'une ex-

cellente instruction. Le premier prix a ete obtenu par

Ana ulumete (Filiale Piteti), le deuxieme prix par

Grigore Nichifor (Filiale Baia Mare) et la troisieme

prix par Mria Popovici (Filiale Bucarest).

65 YEARS FROM THE FOUNDATION
OF THE ROMANIAN COMUNIST

PARTY

The celebration of the 65 years
from the foundation of the Roma-
nian Communist Party _ took place

under the circumstances of Romania's
transition to a new stage of develop-

ment by putting into a concrete form
the decisions made by the 13/th Con-
gress. This is a stage vvhose objects

are recorded in the logic of the pre-

sent and the future, our march to-

ward communism being speeded up

due to their materialization. We have

the privilege to continue the work

of building the many-sidedly develo-

ped society under the guidance of a

powerful party, deeply dedicated to

the people's ideals. And our facts of

work represent the expression of the

people's Iove for its leader, of the

strong unity of the whole nation with

the party and with is general secre-

tary, comrade Nicolae Ceausescu.

FINALS IN THE THIRD EDITION

OF THE COMPETITION
OF AMATEURS'ART GROUPS

OF THE BLIND

In a holiday-like atmosphere, spe-

cific for the performanees in the

naional festival „Cîntarea României",

there were held at Bucharest the fi-

nals in the third edition of the Com-
petition for the Amateurs' Art Groups
of the Blind from România, which is

the most important cultural compe-
tition of the Association.

A large audience carefully attended

for two days the beautiful performan-
ees. The gropus of the branch asso-

ciations from Baia Mare, Botoani,

Bucharest and Ploieti as well as

bands, art groups, instrumentalists

and singers, reciters etc have appe-

ared on the stage.

The winner of the first prize and
laureate of the competition was the

group of the branch association Bo-
toani and Baia Mare.

30 VIA NOU, nr. 2 — 1986



The second prize vvas given to the

group of branch association Bucu-
reti and the third one was given
to the group of branch association

Ploieti.

Many soloists and ensembles which
appeared separately from the groups
of their branch association were also

given the 1 st prize or were declared
laureates.

PLENARY SESSION OF THE
ASSOCIATION'S GENERAL

COUNCIL

On March 27, 1986 there was heild

the session of the Association's Gene-

ral Council. There participated mem-
bers of the Association's General

Council, presidents of branch offices,

representatives of the Ministry of La-

bour and other institutions. with

which the association collaborates.

The plenary session was dedicated

to the analysis of the association's

activity and budget oxecution for

1985. It also approved the plan of

work for this years and the sugges-

tions regarding certain modification

of the statute. The last point of the

agenda was the election of Viorel

Crciun, professor at the School Cen-
tre No. l of Bucharest, as a president
of the Association.

Many participators and guests

participated in the discussions refer-

ring to many problems related to the

activity of the association and the
blind's life.

RESULTS OF CONTEST OF PROSE
AND POETRY EDITION (1986)

Taking place under the sign of the

eclebration of 65 years from the

foundation of the Romanian Commu-
nist Party and the International Year
of Peace, the blind's contest of belles

letres had — in its 22nd edition —
general themes inspired from the rca-
lity of our socialist epoch.

There participated 32 blind, with 84

works of poetry and 13 works of

prose.

For the poetry the ist prize was

given to Victor Banac (Branch Asso-

ciation Bucureti), the 2nd prize was

awarder to G. Cârligeanu (Branch

Association Iai), and the 3rd prize

was obtained by Manda Mayer (Bran-

ch Association Bucureti).

For the prose, the 2st prize was
givento Ghemu Dorel (Branch Asso-
ciation Iai) and by Ioan Cosma
(Branch Association Iai), the 3rd prize

was obtained by Aurelia Dodu and

Ioan Drgana (Brach Association

Bucureti),

FINALS OF COMPETITION
„THE FRIENDS OF BRAILLE BOOK"

EDITION 1986

This year, the final pha'se of the

tradiional competition, „The Friends
of Eraille Book" — the 28th edition
— took place in Tîrgovite city, the

host being the Branch Association of

Ploieti.

The theme of the competition was
the novei „Popasuri la vetrele istoriei

româneti" by Dumitru Alma. AII

the 16 competitors representing tho

branch associations showed their ex-

cellent training.

The 1 st prize was obtained by Ana
Sulumete (Branch of Piteti) ; the

2 nd one was awarded to Grigore Ni-

chifor (Branch Association of Baia

Mria Popovici (Branch Association

Mare) and the 3 rd one was given to

of Bucureti).

,
''

65 JAHRE SEIT DER BILDUNG DER
RUMANISCHEN KOMMUNISTISCHEN PARTEI

Die Ehrenbietung des 65. Jahrestages der Bildung der
Rumnischen Kommunistischen Partei hat in dem Zu-
sammenhang stattgefunden in der Rumnien, durch die

Umsetzung im Leben der Beschliisse des XIII. Kon-
gresses in einer neuen Entwicklungsetappe schreitet.

Eine Etappe deren Ziele sich in der Logik der Gegen-
vvart und der Zukunft einschreiben, durch deren Ver-
wirklichung, zum Nutzen unserer ganzen Gesellschaft,

unser Weg zum Kommunismus beschleunigt wird. Wir
haben das Vorrecht das Werk des Aufbauens der vielsei-

tig entwickelten sozialistischen Gesellschaft, unter der

Leitung einer starken Partei, de tief den Idealen des
Volkes treu ergebenist fortzufuhren. Unsere Arbeitstaten
stellen den Ausdruck der Liebe dar, welches unser Volk

fur seinen Leiter trgt, der monolithischen Einheit

welche die ganze Nation um der Partei, seines General-

sekretrs, des Genossen Nicolae Ceauescu halt.

DIE FINALE DES WETTBEWERBS DER
KUNSTLERISCHEN LAIENGRUPPEN DER
NICHTSEHENDEN BEI DER III. AUFLAGE

In einer feierlichen Stimmung, spezifisch der Darbie-

tungen im Rahmen des Nationalfestivals „Sang an

Rumnien", hat in Bukarest die Finale der III. Auflage

des Wettbewerbs der kunstlerischen Laiengruppen der

Nichtsehenden aus Rumnien stattgefunden, welches

eines der Hauptwettspiele auf dem kulturellen Gebiet

des Vereins darstellen.

Ein zahlreiches Publikum hat zwei Tage lang mit

Interesse ein sehones Schauschpiel verfolgt. Auf der

Ruhne sind die Gruppen der Filialen aus Baia Mare,

Botoani, Bukarest und Ploieti wie auch Orchester,

kiinstleriche Brigaden, Instrumental — und Vokalsolisten,

Gedichtevortrager usw. erschienen. Der I. Platz wurde
von der Gruppe der Filiale aus erklrt. Der II. Platz

von der Gruppe der Filiale Botoani und Baia Mare.
Der II. Platz wurde von der Gruppe der Filiale Bu-
carest und der III. Platz gewann die Gruppe der Filiale

Ploieti.

Es wurden gleichfalls Trger des I. Preises und
Preistrger, zahlreiche Solisten und Brigaden, die

ausserhalb der Gruppen der Filialen zu denen sie

gehorten erschienen sind.

DIE PLENARTAGUNG DES ZENTRALRATES
DES VEREINS

Am 27. Mrz des laufenden Jahres hat in Bukarest

die Plenartagung des Zentralrates des Vereins stattge-

funden. Es haben die Mitglieder des Zentralrates des

Vereins, die Vorsitzenden der Filialen, die Vertreter des

Arbeitsministeriums und anderer Anstalten mit denen

unser Verein zusammenarbeitet teilgenommen. Die Ple-

nare war der Analysis der Ttigkeit des Vereins und

des Haushaltes fur das Jahr 1985 gewidmet. Es wurde

gleichfalls auch der Arbeitsplan fur das laufende Jahr

und die Vorschlge bezuglich einigen Satzungsnderun-

gen gebilligt. Beim letzten Punkt der Tagesordnung,

wurde durch offene Abstimmung als Prsident des Ve-

reins Viorel Crciun, Professor beim Schulzentrum

Nr. 1 aus Bukarest gewhlt.

Bei den Eesprchungen haben zahlreiche Teilnehmer

und Eingeladene das Wort ergriffen, die eine breite

Problematik angeschnitten hat, die sich auf der Ttigkeit

des Vereins und dem Leben der Nichtsehenden bezog.

DIE ERGEBNISSE DES PROSA —
UND GEDICHTWETTBEWERBS

Abgewickelt unter dem Zeichen des 65. Jahrestages

seit der Bildung der Rumnischen Kommunistischen
Partei und des Internationalen Jahr des Friedens, hat
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der Wettbewerb der schongeistigen Literatur der nicht-

sehenden die XXII. Auflage erreicht. Es hatte ein allge-

meines Thema, angeregt aus den Realitten unserer

sozialistischen Epoche.

Es haben 32 Nichtseher_ mit 84 Gedichte und 13 Prosa-

arbeiten teilgenommen.

Bei Gedicht wurde der I. Preis von Victor Banac

(Filiale Bucureti), der II. Preis wurde an G. Cârligea-

nu (Filiale Iai) und der III. Preis wurde von Manda
Mayer (Filiale Bucureti).

Bei Proza wurde der II. Preis von Ghemu Dorel

(Filiale Iai) und von Ioan Cosma (Filiale Braov), der

III. Preis wurde an Aurelia Dodu und Ioan Drgana
(Filiale Bucureti).

DIE FINALE DES WETTBEWERBS
„DD3 FREUNDE DER BRAILLE-BUCHER"

In diesem Jahre hat die Finale de« traditionellen

Wettbewerbs „Die Freunde der Braille-Biiucher" die

XXVIII. Auflage erreicht und wurde im Munizipium
Tîrgovite abgehalten, die Gastgeberin war die Filiale

Ploieti.

Das Thema des Wettbewerbs bildete der Roman
„Aufenthalt bei den Herden der rumnischen Geschich-
te" von Dumitru Alma. Alle 16 Wettbewerber haben
eine ausgezeichnete Vorbereitung bewiesen.

Der I. Preis wurde von Ana ulumete (Filiale Pi-
teti), der II. Preis von Grigore Nichifor (filiale Baia
Mare) und der III. Preis von Mria Popovici (Filiale

Bucureti).

65 J1ET OT C03AAHMÎI
PyMbIHCKOH

KOMMyHHCTHMECKOH nAPTHH

npa3/nioBanne no cjiy4am iicnojnie-

HHH 65 JICT OT C03AaHHH PyMblHCKOfi

KoMMyi-iiiCTHHecicoii llapTiiii HMejio

MeCTO B KOHTeKCTe B KOTOpOM PyMbl-

Hiifl, npeBpameHne.\i b 5KH3HB peiuenufi

XlII-ro Koiirpecca, maraeT b i-iobuh

T.an pa3BHTiiH. 3Tan, o6T>ei<TiiBbi ko-

xoporo BnncbiBaiOTCsi b jioniKy nac-

TOHiuero n oy^ymero, hx nocneiunofi

MaTepiiaJiii3auneii, npiiGbuib Bcex, na-

îuero npoABii>KeiiiiH k KOMMyHH3My.

Albi HMeeM B03MO>KIIOCTb npOflOJIHOTb

Ae.no cTpoiiTe^bCTBa BcecTopoHHe pa3-

BHToro o6mecTBa, no:i pvkoboactbom

Moryqefl napniu, myooKo npcAaHHofi

HAeaJiaM napoca. A namii TpyAOBbie

CpaKTOpbl C0CT3BJ1HIOT BbipaweHiie

,'IIOOBII, KOTOpVIO npiIHOCHM CB03My

pyivOBOAHTeJlIO, MOHOJIUTHOe eAHHCTBO

uejiofi HaiHHH BOKpyr napinii, CBoeMy

reiiepajibiioMy ceKpcxapio, TOBapiimy

HiiKOJiaio 4aymccKy.

<Î>HHAJI TPETbETO M3flAHMÎI

KOHKYPCA XYAO)KECTBEHHbIX
<i>OPMAU,HH HE3PAHHX

JHOBMTEJ1EH

B npa3flHiitiHOH aTMOccpepe, cneuu-

cpimi-ioft ManiupecTamiii b paMicax Ha-

UHOHajibiioro (pecTHBa.nn „riei-me Py-

Mbiiiini", b ByxapecTe iuie.n mccto

cpimaji TpeTbero H3AaHiia KoHKypca

xyAO>KecTBeHHbix (popMauuft ne3pHmix

jiioSiiTeJieft H3 PyMbinini, canoe BHAa-

romeecH KyjibTypHO'e copeBiioBaune

accomiamm.
MiioroHucjienHaH ny6^in<a cjie^iuia c

HHTepecoM, na npoTHweHiin AByx AHefi,

3a npeKpacubiM cneKTaicneM. Ha cueHe

Ghjiii npeACTaBJienbi cpopw 311-" 11 <Î>11J1 -

JiiiajiOB Ban Mape, EoTOiiiaiib, Byxa-
peda h IiJioeiiiTb, a TaK/Ke n opKec-
TpH, xyAOJKecTBftiHbie 6pnraAbi, im-
CTpyMeHTa/ibiibie n BOKajibiibie cojincTbi,

AeKJiaMaTopbi ii t.a.

BbiiirpaBuieft I mccto ii .naypeaTKOii
KoiiKypca 6umi cpopMau,Hii OnjuiiiajioB

BoTouiaiib ii Ban Mape, II mbcto Sujio

Bbinrpano cj)opMamieft OiLijmaiia

ByKypeuiTb, a III mccto, (popMauneîî

OiuiJiiiaJia iljioeuiTb. TaioKe o6i.JiB.ie-

iibi BbiiirpaBUJHMii I MecTO ii .naypea-

Tbl, MiioroHiicieiinbie cojiiicth ii 6pn-

ra/ibi, KOTopbie 6biJiii npcACTaBjienbi

BCC 3TIIX (pIIJlJIIia.'IOB.

nJlEHYAI UEHTPAJlbHOrO
COBETA ACCOUMAU.MH

27 MapTa cr., b ByxapecTe, HMejio

mccto 3aceAanne UeiiTpajituoro Coi03a

accomiamiii. ripiniiiMajiii y
iiacTiie

qjieHbi UeHTpaJibHoro Coio3a aecomia-

mni, npeAceAaTejiii (piuumajioB, npcA-

CTaBHTejni MiiHHCTepcTBa TpyAa ii

Apynix yqpe:«AeHiift, c KOTopbiMii

coTpyAHiinaeT accomiamm.

rijienyM 6bui nocBHu.icn anajnny

AeHTeJibuocTii accomianiiii h 6io>KeTap-

noxiy 1985 roAy. TaioKe, ou oAo6piui

TpyAOBofi njian b xoAy h npeAJioxe-

HIISI IOCaiOmiICCH OAHIIX II3MeHeHHH B

CTaTyTe. B nocneAneM nym<Te otmctkii

AHH, njienyM Bbi6paJi, OTKpbiTbiM ro.no-

coBaHHCM, iok npcAceAaTe.TH accou.ua-

Uiiii Biiopejia Kp3 liyH, npocpcpecop

lllKOJibuoro UciiTpa JSfo 1 — Byxa-

pecT.

Ha AHcci<ycciiHx BbicTynii.Tii mhoto-

incJieHHbie yqacTHHKii h npiirJiauieH-

Hbie KOTopbie npiiCTynnjin k paccMO-

TpCHIIK) UJIipOKOfi npo6JieMaTIIKH, CB5Î-

3aHiioii c AeHTCJibHocTbio accomiaumi

II >KH3HbI0 He3p5HIHX.

PE3yJlbTATbl KOHKyPCA
nP03bI H n033HH M3AAHHE

1986 r.

Pe3BepiiyTbiS no ciyqaio iicno.'me-

miih 65 :ict ot cosAaHiia PyMbiHCKofl
KoMMyimcTiniecKoii Hapriin ii Me>KAy-
napoAHoro FoAa Miipa, KOHKypc no
deJierpiiCTiiKe nc3pyiMiix aouic.i ao
XXII-ro ii3Aami!i ii iimcji o6myio Me-
TaTHKV, BAOXHOB.ieHHOii H3 peajIbITOCTII

nauiefl counajiiicTiwccKoii snoxii.

npiiHHJiii yiiacTiie 32 He3pHmix, c 84
paSoTaMii b cTiixax ii 13 b npo3e.

no no33im I npeMHfi SbiJia nojiyqena

BlIKTOp B3H3K (OlIJl.TIiaJI ByKvpeuiTb)

,

II npeMiiH T. Kbip.iiireaHy (<5iuiJina;i

HiiJb), a III npeMiiH MaHAa Mayep
(Onjijinaji ByKypeuiTb).

Ho npo3e, II npcMim 6bi.ia no.ny-

MCHa TeMy Jlopcn (OiuuiiiaJi Haib) ii

HoaH KocMa (On.TJina.i BpaiuoB), a

III npeMHH Aype.iH JXony ii Iloan

,H,p3raiia (OiiJKiiin.T ByKypeuiTb).

*HHAJ1 KOHKyPCA
„ZlPy3bîI KHHTH BPAH"

H3flAHHE 1986 r.

B 3T0M roAy <^ima^bnan cpa3a rpa-

AuuiioHa.nbuoro KOHKypca „JI,py3bji

KHiini 6paii", AouieAUicro ao XXVIII
H3AaHiiH, pa3Bepny;iacb b Myii:imia.nii-

TeTe TbiproBiiuic, xo3Hiin-oprauii3aTop

Gyjiymi OujuiHa.n njiceuiTb.

TeMa KOHKypca obiJia cocTaBjieHa

poMaii I „npima.nbi y oqaroB pyMbinc-

Koft HCTopuii", XlyMHTpy A.'ibMauia.

Bce 16 yqacTHHKOB, npcACTaBiiTe^ii

(piuiJiHa.T accounauiin npOAe.MoncTpii-

poBajni npeBocxoAnyio noAroTOBKy.

nepBan npeMiin 6bi.na no.nyi:Ha

Ana IHyjiyMeTe (On.TJinaji niiTeuiTb),

II npeMHH Tpurope Hm<ii(|)op (Ban
Mape) III npeMHH MapiiH nonoBHH
(OiyiJiiia.i ByKypeuiTb).
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ANUL XVIII Nr. 4 (64) 1986

C5
im» Un DA hotrît
pentru o lume a pcii

si înelegerii

internaionale

Hotrîrea rii noastre iniiat de
tovarul Nicolae Ceausescu, de a-i reduce,

înc în acest an, cu 5 Ia sut armamentele,
efectivele i cheltuielile militare se bucur
de un amplu rsunet naional i internai-

onal, datorit înaltelor ei smnificaii politice.

Msura, adoptat în unanimitate de Plenara

Comitetului Central al partidului i de
Marea Adunare Naional i care a fost su-
pus recentului referendum, deschide o nou
perspectiv procesului de dezarmare, de-

monstrînd c acest obiectiv vital este nu
numai necesar, ci i posibil. Este un act

politic pe cît de curajos, pe atît de realist,

reprezentînd o nou abordare, frontal i
efectiv, a problemelor dezarmrii i pcii.

Decizia României, unic prin natura i sub-

stana ei, dovedete c adevrata securitate

a popoarelor const nu în acumularea de

armamente i în proliferarea instrumentelor

de for, ci în înlturarea oricror riscuri

de confruntare i rzboi. Dup cum apreci-

az tovarul Nicolae Ceausescu, reducerea

cu 5 la sut, de ctre toate rile, a forelor

armate, arsenalelor i alocaiilor militare nu
ar genera pericole pentru securitatea lor.

Dimpotriv, lichidarea armelor nucleare, re-

ducerea armamentelor convenionale pe baze
echilibrate i sub un control internaional
strict vor întri securitatea fiecrei naiuni
i vor înltura primejdia unei catastrofe nu-
cleare, care ar distruge însi viaa pe pla-

neta noastr. In aceasi lumin, reducerea
adoptat de România constituie o prim
etap în perspectiva unui program complex
de dezarmare, care prevede cu precdere eli-

L
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nPXim» Un DA hotrît
pentru o lume a pcii

si înelegerii

internaionale

Hotrîrea rii noastre iniiat de
tovarul Nicolae Ceauescu, de a-i reduce,

înc în acest an, cu 5 la sut armamentele,
efectivele i cheltuielile militare se bucur
de un amplu rsunet naional i internai-

onal, datorit înaltelor ei smnificaii politice.

Msura, adoptat în unanimitate de Plenara
Comitetului Central al partidului i de
Marea Adunare Naional i care a fost su-

pus recentului referendum, deschide o nou
perspectiv procesului de dezarmare, de-

monstrînd c acest obiectiv vital este nu
numai necesar, ci i posibil. Este un act

politic pe cît de curajos, pe atît de realist,

reprezentînd o nou abordare, frontal i
efectiv, a problemelor dezarmrii i pcii.

Decizia României, unic prin natura i sub-

stana ei, dovedete c adevrata securitate

a popoarelor const nu în acumularea de

armamente i în proliferarea instrumentelor

de for, ci în înlturarea oricror riscuri

de confruntare i rzboi. Dup cum apreci-

az tovarul Nicolae Ceauescu, reducerea

cu 5 la sut, de ctre toate rile, a forelor

armate, arsenalelor i alocaiilor militare nu
ar genera pericole pentru securitatea lor.

Dimpotriv, lichidarea armelor nucleare, re-

ducerea armamentelor convenionale pe baze
echilibrate i sub un control internaional
strict vor întri securitatea fiecrei naiuni
i vor înltura primejdia unei catastrofe nu-
cleare, care ar distruge însi viaa pe pla-

neta noastr. în aceast lumin, reducerea
adoptat de România constituie o prim
etap în perspectiva unui program complex
de dezarmare, care prevede cu precdere eli-

i.
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minarea arsenalelor nucleare, dar i diminu-

area radical, cu minimum 50 la sut pîn
în anul 2.000, a armamentelor convenio-

nale, forelor i bugetelor militare. Genera-

lizarea iniiativei româneti ar elibera, ast-

fel, uriae resurse materiale i umane, ar

contribui decisiv la furirea unei lumi fr
arme i fr rzboaie.

Hotrîrea României socialiste face o se-

rioas bre în clopotul de plumb al încor-

drii internaionale i în imobilismul tra-

tativelor de dezarmare. Ea d o lovitur

bine venit diferitelor construcii strategice

bazate pe „echilibrul terorii i represaliilor"

care au dezechilibrat situaia politic a lumii,

aducînd umanitatea în pragul abisului nu-

clear.

Decizia României demonstreaz consec-

vena politicii de pace a rii noastre, de-

plina concordan, proprie acestei politici,

dintre principiile proclamate i aciunile în-

treprinse. Ea apare ca un nou act respon-

sabil izvorit din orientri principiale i pro-

gramatice, de lung durat i larg perspec-

tiv. Din iniiativa i cu aportul determi-

nant al tovarului Nicolae Ceauescu,

România a dat o vigoare de excepie poli-

ticii de colaborare între naiuni, întemeiate

pe noile principii de relaii între state i
susinute prin mijlocul cel mai autorizat —
dialogul la nivel înalt.

ara noastr nu s-a antrenat în politica

de confruntare i în strile de criz care au

deteriorat viaa i relaiile internaionale,

pstrîndu-i intacte libertatea de gîndire i
de micare, autonomia i principialitatea

aciunilor politice. Opinia public interna-

ional d o înalt apreciere faptului c
România este singura ar din cele dou
blocuri militare care nu dispune de trupe

ori de baze pe teritoriile altor state, nu are

fore sau baze militare strine pe teritoriul

ei naional, nu particip la manevre multi-

naionale pe pmînt strin i nu accept

asemenea exerciii pe teritoriul ei naional.

Aceast situaie de drept i de fapt a dat

prestigiu i putere de convingere numeroa-
selor demersuri româneti de încredere, de-

zangajare militar i dezarmare, programe-
lor de pace prezentate de România socialist

i preedintele ei.

In acest spirit poate fi considerat i re-

ferendumul naional din 23 noiembrie 1986.

Este prima consultare naional pe proble-

mele dezarmrii propriu-zise, alte referen-

dumuri privind doar aderarea statelor res-

pective la aliane militare sau grupri eco-

nomice integrate. Poporul român i-a ma-

nifestat opiunea sa politic în problema

capital a dezarmrii, a hotrît efectiv asu-

pra transpunerii ei în via, dînd evenimen-

tului caracterul de act de voin naional,

exprimat democratic i suveran. Promovîn-

du-i propriile iniiative, România manifest

consideraie fa de propunerile constructive

ale altor state. ara noastr i-a reafirmat

sprijinul fa de programul de dezarmare

nuclear în trei etape propus de Uniunea

Sovietic i a salutat decizia U.R.S.S. de a

prelungi moratoriul unilateral asupra expe-

rienelor cu arma nuclear. în acelai timp,

România consider c unele propuneri ale

Statelor Unite i ale altor ri reprezint

o baz real pentru acorduri de dezarmare

i pace. Esenial i imperativ este s se în-

treprind acei pai hotrîi pentru trecerea

de la intenii la fapte, singura cale de asi-

gurare a dreptului suprem al naiunilor la

via, libertate i independen, securitate

i pace. Tocmai un asemenea pas înainte

a întreprins România prin noua ei iniiativ,

care, prin valoarea exemplului propriu, poate

exercita o influen pozitiv pe plan euro-

pean i mondial, devenind din unilateral,

multilateral. Hotrîrea rii noastre, cea

mai important aciune de stat în Anul In-

ternaional al Pcii, susine, aadar, în mod

strlucit cunoscuta apreciere a popoarelor

:

„ROMÂNIA — AR A PCII,

CEAUESCU — OMUL PCII".
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CONCURSUL CULTURAL

»PE MERIDIANELE LUMII"
fc_

Interferene

spirituale

pe plaiuri

nsudene
GII. TIMI

„Sînt suflet în sufletul neamului
meu

i-i cînt bucuria i-amarul —
$i-otrava deodat cu tine o beu

Cînd soarta i-ntinde paharul".

Cu aceste versuri, de adînc vibra-
ie patriotic a bardului nsudean,
cel, pe drept euvînt numit ..poetul

rnimii", atern pe hîrtie în cele
ce urmeaz, impresiile mele de par-
ticipant i concurent la finala din
acest an a concursului ,,Pe meridi-
anele lumii", ce a avut loc în sta-

iunea Sîngeorz-Bi, în lumina unei
toamne blînde, sub generoasa gz-
duire a filialei clujene a nevz-
torilor.

Am sosit aici în dup-amiaza zilei

de 10 octombrie 1986, cu emoia de
a pi pe meleaguri de adînc spi-
ritualitate româneasc, unde s-au
nscut Cobuc i Rebreanu, coloane •

de marmur ale literaturii noastre.
Pe meleaguri de mare frumusee, cu
oameni dîrji i fermi, ce l-au fcut
cîndva pe Iosif al II-lea s exclame
memorabilele cuvinte : „salvae parva
romuli nepos".

Am sosit pe aceste locuri cu oa-
meni cu adinei triri sufleteti, care
au intrat în istorie i legende (s
amintim aici de balada haiducului
Todoran, tras pe roat), în locuri ce
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De pe meridianele

lumii

pe meridianele

patriei
V. ULUMETE

Pe minunatele plaiuri nsudene,
în staiunea Sîngeorz-Bi a avut
loc la 11 octombrie 1986, faza fi-

nal a celei de-a Ii-a ediii a con-
cursului „Pe meridianele lumii",

avînd ca tem cartea „Peisaje în

micare" de C-tin Chifane-Drgu-
ani.
Intîmpinai de ospitalierele noas-

tre gazde, noi, cîtigtorii fazei pe
filial, am venit veseli în aceast
oaz de „linite", dornici s ne
etalm cunotinele acumulate. Dar
pîn atunci ni se rezervaser alte

momente de neuitat i anume : vi-

zitarea meleagurilor naudena.
pstrtoare a unor mari valori li-

terare, istorice i peisagiste.

Soarele strlucitor al unei zile

de toamn fcea s seînteieze

bruma pe dealurile i munii din
jur, cînd, fr a ne lsa ateptai,
am luat loc cu toii în autocarul
care urma s ne poarte pe crrile
pe unde i-au purtat odinioar
paii mari personaliti ale litera-

turii i istoriei româneti. Bene-
ficiind i de explicaiile compe-
tente ale inimosului nostru ghid,

N. Munte, excursia a fost în afara
unui nesecat izvor de cunoatere,
o real plcere.

Astfel, am pornit spre Nsud,
reedina unui inut recunoscut de
mult vreme ca „Tar a români-

Impresii

de la o

frumoas
finala

GII. LEONTE

Am ajuns la Sîngeorz-Bi, dup
ce am tra\ ersat cu trenul pito-

reasca zon a rii Domelor,
peste care toamna îi desfura
bogata-i palet de culori. Am
mers la hotelul „Hebe", unde a-

veam reinute locuri de gazdele

noastre, care ne-au întîmpinat cu

mult cldur i prietenie. A doua

zi, conform programului stabilit

de organizatori, am plecat cu

autocarul în excursie. Pe tot par-

cursul acesteia am fost însoii de

Nicolae Munte, profesor pensionar,

din Sîngeorz, bun cunosctor al

acestor frumoase meleaguri. El

ne-a vorbit cu dragoste i mîn-

drie ncdisimulat despre aceast
strveche vatr, care a dat cul-

turii i tiinei noastre numeroi
oameni de seam. într-adevr, în

acest jude, Bis'ria-Nsud, s-au

nscut : George Cobuc, Andrei
Mureanu, Liviu Rebreanu, Gri-

gore Moisil .a.
Primul popas l-am fcut la casa

poetului George Cobuc, din sa-

tul ce-i poart astzi numele. Tot
aici am vizitat i pitoreasca moar
pe care stenii, dup ce-au re-

parat-o cu mult grij i dragoste,

o folosesc i astzi.

Ne-am îndreptat apoi spre

Nsud, unde am avut fericita



—
r

ne-au dat rapsozi de balade, precum
Mria i Marioara Precup sau Mria
Butaciu.

Sint gînduri cu care, dup cum
spuneam, am sosit în staiune. Mo-
mente i mai emoionante aveam s
triesc a doua zi, sîmbt 11 octom-
brie, dimineaa, cînd cu sprijinul ge-

neroaselor noastre gazde de la Cluj-

Napoca am avut posibilitatea s vi-

zitm aceste memorabile meleaguri.

Un prim popas l-am fcut la Hor-
dou, satul de origine al autorului

„Nunii Zamfirii" i al „Blestemului
de mam". La casa memorial, fi-

rete, am trit cel mai : emoionant
moment, acolo unde :

„Pe malul apei se-mpletesc
Crri ce duc la moar..."

ce ne amintesc de bine cunoscuta
poezie „Mama".

Apoi, la muzeul nsudean, gzduit
chiar în cldirea de epoc a fostului

corp grniceresc. Este cunoscut c in

cadrul vastului imperiu austro-ungar,
ca de altfel i al altor inuturi tran-
silvnene, cel al Nsudului a fost

un centru grniceresc, cu toate pri-

vilegiile ce decurgeau din aceasta, în

primul rînd acela de oameni liberi,

fapt cu care nsudenii se pot 'mîn-
dri.

Un alt moment emoionant 1-a

constituit popasul în comuna Prislop,
unde se afl casa memorial a cre-
atorului romanului românesc modern,
L. Rebreanu i unde alturi, în mu-
zeul dedicat acestuia, am trit clipe
de adînc elevaie în faa marelui
numr de ediii ale operei lui Re-
breanu, între care la loc de cinste
se afl cele dou volume ale primei
ediii ale romanului „Ion", aprut în

1920, la „Cartea Româneasc".
în seara aceleiai zile, a avut loc

concursul propriu-zts, în sala clubu-
lui „Hebe", din hotelul cu acelai
nume. Se tie c ediia din aceast
toamn a concursului „Pe meridia-
nele lumii" a avut ca bibliografie
cartea „Peisaje în micare", de Cons-
tantin Chifane-Drguani, aprut la

editura „Albatros". A fost o final
dramatic i fr precedent. O spun
în calitate de participant. Pe de o
parte, bogia de date a lucrrii ce
ne-a purtat din Amazonia brazilian,
în Siberia i de acolo prin fascinan-
tele spaii chineze i nipone, pretu-
tindeni unde munca prometeic a omu-
lui transform totul, dînd caracter
mictor însui peisajului naturii, de
Unde i metafora din titlu. O carte
captivant, pentru care mulumim
celor ce au propus-o ca bibliografie.
Pe de alt parte, dinamismul pe care
a tiut s îl confere concursului ins-
tructoarea Consiliului Central al aso-
iaiei, examinatoare totodat, Sofica

Zdrinca. îi mulumim i pe aceast
cale pentru reuita aciunii.

Dup primele cinci runde de între-

bri, au rmas în baraj doar trei

dintre participani : Gheorghe Leonte
(Iai), Vasile ulumete (Piteti) i sub-

smnatul, de la Filiala Timioara. în

acest moment a început marea aven-

lor". Printre munii i dealurile

de o rar frumusee peisagistic,
ne-au întîmpinat atît vechi mo-
numente, amintind istoria trecut
a acestor locuri, cit i noile cti-

torii ale socialismului. Am fost

impresionai de una dintre cele

mai dificile lucrri realizate aici,

înc din primii ani ai construc-

iei socialismului, linia ferat
Salva-Vieil, unul dintre primele
antiere de dup Eliberare.

Minunate clipe ne-a prilejuit

ghidul nostru, vorbind ca pasiune
despre Veronica Miele, fiic a N-
sudului. Ani putut astfel reme-
mora întîmplri semnificative din
viaa marilor personaliti din li-

teratura noastr.
i iat c, pe nesimite, am ajuns

la primul popas, în satul Hordou,
sat în care a vzut lumina zilei

un mare poet român, G. Cobuc
i care xistzi îi poart numele.
Nici nu putea fi o urmare mai
fireasc a atmosferei create în

timpul drumului. Trecînd pragul
frumoasei case memoriale, am pu-
tut s admirm obiectele din tind,
folosite altdat de numeroasa
familie a poetului, camera in care
s-a nscut i a descifrat primele
taine ale alfabetului, biblioteca

familiei i celelalte camere, ame-
najate ea impuntoare sli de mu-
zeu, toate optindu-ne acelai
nume : George Cobuc.
Nu era un „umed amurg", ci o

splendid zi însorit, cînd am po-

posit pe jnalul Sluei, unde,

dup cum ne spune însui poetul

„se-mpletesc crri ce duc la

moar". E moara ce a aparinut

familiei lui Cobuc, în funciune

i astzi, i care ne-a adus în su-

flet i pe buze frumoasa poezie

„Mama", care ne-a îneîntat mult

copilria.

Oraul Nsud, veche vatr de

istorie, a fost urmtoarea etap
a acestei minunate cltorii. Fr

(Continuare în pagina a 11-a)

ocazie s vizitm muzeul etno-
grafic din acest ora, muzeu ce
dispune de numeroase piese de
valoare. De aici am plecat la

Prislop, sat ce a devenit de mult
celebru prin miastr pan a scrii-

torului Liviu Rebreanu. In semn
de adînc preuire fa de cel ce

1-a nemurit, dîndu-i o aur de
legend, satul poart astzi nu-
mele prozatorului.

La casa memorial de aici, mu-
zeograful ne-a vorbit cu compe-
ten despre creaia marelui scrii-

tor, alturîndu-1 marilor roman-
cieri ai lumii. De la el am aflat

c Rebreanu este astzi cel mai
tradus scriitor român, opera lui

circulînd pe toate meridianele

lumii.

în dup-amiaza aceleiai zile s-a

desfurat i concursul nostru.

Eram foarte emoionai,- cu toii.

Sala „Hebe", în care ne aflam,

devenise neîncptoare. Oameni
venii din toate colurile rii ne
urmreau cu interes. Consider c
a fost inspirat conducerea Fili-

alei ClUj-Napoca, care a ales ca

loc de desfurare a finalei aces-

tui concurs staiunea Sîngeorz-Bi.
De ce ? Fiindc datorit acestui

fapt s-a realizat o frumoas pro-

pagand în rîndul persoanelor cu

vedere, a potentelor intelectuale

ale nevztorilor. Ar fi bine ca

aceast fericit experien s cons-

tituie un exemplu de urmat pen-

tru toate filialele ce vor "gzdui
asemenea concursuri. Sînt fericit

c am reuit s m clasez pe lo-

cul 1, alturi de Vasile ulumete
i Gh. Timi i satisfacia care

m-ncearc i acum, cînd scriu

aceste rînduri este cu atît mai

mare, avînd în vedere bogia ma-
terialului studiat i pregtirea

deosebit de care au dat dovad
toi colegii mei.

In încheiere, in s mulumesc
conducerii operative a Filialei

Cluj-Napoca pentru condiiile ofe-

rite i pentru solicitudinea de care

a dat dovad.

(Continuare în pagina a 14-a) Concurenii In vizit la Casa memorial „George Cobuc"
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Neoâzâtorii din &. D. Germana
î R. P. Polona pe litoralul românesc
La începutul sezonului de var,

un grup de nevztori din R.D.

German i-a petrecut concedi-

ul de odihn, în staiunea Mamaia.
La sosirea în Bucureti, oaspeii

au fost întîmpinai de reprezentani
ai Consiliului Central al asociaiei

noastre, care avi organizat vizitarea,

cu autocarul, a celor mai importante

edificii din centrul Capitalei.

Sosii la Mamaia, cei 10 membri ai

grupului i însoitorii lor au fost ca-

zai la vila CASCOM-ului. Pe par-

cursul celor 12 zile de concediu, ei

au vizitat cîteva obiective turistice

(Insula Qvidj.ti, Acvariul i Delfina-

riul din Constana), precum i cîteva

staiuni de pe litoral.

Oaspeii au avut ca ghid i trans^

lator pe Stela Avram, fost instruc-

toare social la Filiala Timioara,
în prezent pensionar, ale crei bo-
gate explicaii le-a dat posibilitatea

s cunoasc mai îndeaproape frumu-
seile litoralului românesc.
însoii în permanen de activiti

ai Filialei Constana, ei au avut cu
acetia un interesant schimb de opi-

nii, privind viaa i activitatea nev-
ztorilor din cele dou ri prietene.

Cu acest prilej, i-au exprimat satis-

facia pentru posibilitatea de a-i
petrece concediul de odihn în ara
noastr, adresînd mulumiri celor

care au înlesnit schimbul de conce-

dii, dorind ca în continuare acesta s
devin o tradiie, în vederea înt-
ririi relaiilor de prietenie dintre a-

sociaiile de nevztori din cele dou
ri.
La plecare, filiala gazd a organi-

zat o mas festiv, iar în Bucureti,
autocarul i-a purtat prin alte zone
ale oraului.

AURELIA PISICA
i DORINA STANCIU

In
perioada 31 august — 12 sep-

tembrie 1986, .
un grup de ne-

vztori din P.P. Polon,
,
îm-

preun cu însoitorii lor i-a petrecut

concediul de odihn în staiunea Ma-
maia, în cadrul schimbului existent

între asociaiile de nevztori din

cele dou ri.
Grupul a fost întîmpinat în gara

Constana de ctre Cornelia Mereu,
instructor principal social, Constan-
tin Popescu, revizor contabil (din par-
tea Consiliului Central al asociaiei),

Eugen Casian, preedintele Filialei

Constana i Dorina Stanciu, instruc-

tor principal social.

Dup tradiionala urare de bun so-
sit, rostit de reprezentanii asocia-
iei noastre, oaspeii au fost trans-
portai cu un autocar la vila

CASCOM, din Mamaia.
Asociaia a pus la dispoziia grupu-

lui, pe toat perioada concediului,

un translator, care a însoit grupul
în permanen.
Timpul foarte frumos le-a permis

nevztorilor din R.P. Polon s se

bucure de soarele i de apa Mrii

Negre. Asociaia a organizat vizitarea
unor obiective turistice ca : Acvariu),
Geamia, Delfinariul, precum i insula
Ovidiu, unde s-a ajuns cu vaporaul.
O parte dintre turiti s-a deplasat la

Bucureti, unde a vizitat Muzeul de
istorie naional, secia de tezaur.

Formaia artistic a filialei noas-
tre a prezentat, la vila CASCOM, un
spectacol de muzic popular în

cinstea oaspeilor. Dup spectacol a

avut loc o sear de dans.

La plecare, grupul a fost condus
de delegaii Asociaiei nevztorilor
i ai Filialei Constana. Tovara
Cornelia Mereu a urat oaspeilor
drum bun, exprimîndu-i convinge-
rea c schimbul de concedii de odihn
dintre cele dou asociaii va conti-
nua. La rîndul lor, oaspeii au mul-
umit gazdelor pentru grija perma-
nent de care s-au bucurat, în tot

timpul ederii în ara noastr.

EUGEN CASIAN

Formaia artistic a Filialei Constana, In spectacolul prezen*
tat în faa turitilor polonezi.

La odihn, in staiunea Wernigerode, din R.D* German
Anul acesta am avut plcerea de a-mi petrece con-

cediul de odihn, în Republica Democrat German.
1 •'''' Am plecat din Bucureti, c'w emoii ..i nerbdare.
Ln Leipzig, grupul nostru, alctuit din 10 persoane, a

fost întîmpinat în gar de secretarul organizaiei ne-
vztorilor din localitate, apoi am luat trenul spre
Wernigerode.

Wernigerode, un hume cu rezonan- ciudat este o
pitoreasca staiune, situat în. -munii Harz. Poate fru-
museea i mreia peisajului, linitea i solemnitatea,
înstpîhite pretutindeni, au contribuit la alegerea ora-
ului ca loc de odihn, pentru noi.

Ne-am bucurat, timp de trei sptmîni, de 'ospitali-

tatea gazdelor, în frunte cu „herr Klaus", .administratorul
staiunii, care n-au precupeit nici un efort pentru a ne
simi bine. i nu este deloc uor .s ghiceti i s 'Satis-

faci doleanele romanilor, ba.lgarilor, polonezilor, un-
gurilor. '

, .

Clubul,' cit 'biblioteca sa în 'Graille, cu instrumente
.muzicale,' ahuri, remm.y,' -serile -distractive la discotec,

în fiecare sptmîh au contribuit la crearea unei at-

mosfere adecvate. Deosebit de atractiv mi s-a prut
excursia-circuit prin munii Hartz, cu un trenule spe-

cial ; impresionant, vizita ia hidrocentrala din apro-

pierea oraului Wernigerode. Am vizitat de asemenea
nuizee, expoziii, oraul Dresda, cu celebra sa galerie

de tablouri.

O surpriz în acest concediu : participarea noastr
c invitai de onoare la Festivalul muncitoresc de var,

' organizat în staiune.

Poate' mai mult decît tot- ce am aflat nou, preuim
.

. sentimentul de prietenie i solidaritate nscut între ne-
vâztori de naionaliti diferite, sentimentul de pace,

cci fr aceast stare de linite a omenirii, nimic nu
• pâate s existe, s aib valoare

, Atît eu, cît i soia mea dorim s mulumim condu-
^ecrii Asociaiei nevztorilor din R.S.R., pentru minu-

'r'.n'ata experiin de. via pe care ne-a prilejuit-o.

f -':". LEONTINMLADINESCU

ViAA NOUA, nr. 4 1986



Aspecte privind integrarea socioproductiv

a deficienilor vizuali la Cminul -atelier nr. 1-Dumbrveni

La Dumbrveni, judeul Si-

biu a avut loc o consftuire
avînd ca tem „Integrarea so-

cioproductiv a invalizilor i
handicapailor în cminele-ate-
lier". Au participat reprezen-
tani ai Ministerului Muncii,
Institutului de expertiz me-
dical i recuperare a ca-

pacitii de munc, Direciei
pentru probleme de munc i
ocrotiri sociale a judeului
Sibiu, ai Consiliului Central al

Asociaiei nevztorilor din

R.S.R. i ai Filialei Braov.
fn cadrul lucrrilor consf-

tuirii, un Ioc deosebit l-au o-
cupat problemele privind inte-

grarea în via i munc a de-
ficienilor vizuali din Cminul-
atelier nr. 1 -Dumbrveni, de-
ficieni care lucreaz carionaje,
perii, mturi, împletituri vege-
tale, confecii din sîrm etc.

Participanii la consftuire
— dr. Vasile Drgtoiu, direc-

tor general adjunct, Elena Bo-
loga, eful serviciului de asis-

ten social (din cadrul Mi-
nisterului MunciD, TeodorTopa,
directorul Direciei pentru pro-
bleme de munc i ocrotiri
sociale a judeului Sibiu, con-
ductorii cminelor — atelier

din Dumbrveni, Odobeti (ju-

deul Vrancea), Urlai (judeul
Prahova) medici experi din u-

nitile de expertiz medical
i recuperare a capacitii de
munc, precum i efii unit-

ilor de asisten social din

judeul Sibiu — au apreciat în

mod deosebit rezultatele obi-

nute de Câminul-atelier nr. 1.

Totodat, participanii, printre

care i Gh. Pop, reprezentantul

Consiliului Central al Asocia-
iei nevztorilor, au subliniat

activitatea i preocuprile pen-
tru îmbuntirea diverselor

modaliti i forme de aciune,

menite s contribuie la inte-

grarea socioproductiv a inva-

lizilor i handicapailor din

unitile cu acest profil.

Prezentînd experiena C-
minulul-atelier nr. 1, Vasile

C-TIN OLTEANU
Institutul de expertiz medical i recuperare

a capacitii de munc

Vedere de ansamblu a Cminului-atelier nr. 1 — Dumbrveni.

Hane, director i Virgil Aldea,
secretar al organizaiei de
baz au amintit realizrile ob-
inute în cadrul complexului,
pe linie de asisten social i
de producie, noile dotri i
amenajri, precum i efortul

întregului personal pentru a da
unitii o cît mai bun funcio-
nalitate.

Vizita efectuat în toate
compartimentele i seciile de
producie, precum i demons-
traiile practice au permis o
documentare ampl asupra as-

pectelor eseniale care intere-

seaz pe organizatorii activi-

tii de producie din cminele
atelier i au constituit totodat
o informare util pentru toi
participanii.

Cu acest prilej, au fost re-

levate i unele activiti cu
caracter de ergoterapie din ce-
lelalte uniti de asisten so-
cial cu paturi, din judeul
Sibiu, domeniu de preocupare

ce st în prezent în atenia

Direciei pentru probleme de

munc i ocrotiri sociale a ju-

deului Sibiu, la care concur
i sprijinul acordat acestor uni-

ti de ctre Câminul-atelier

nr. 1.

Reprezentanii Consiliului
Central al Asociaiei nevz-
torilor, Gh. Pop, membru al

Biroului executiv i Cornelia
Mereuâ, instructor principal

social au relevat aportul Fili-

alei Braov în integrarea în

via i munc a deficienilor
vizuali din aceast unitate.

De asemenea, ei au sublini-

at c asociaia contribuie Ia

acest proces complex prin mul-
tiple forme, printre care cea
cultural, concretizat i prin

bilblioteca în braille, cu peste

2.000 de volume, prin organi-

zarea de concursuri, prin spri-

jinirea deficienilor vizuali în

orientarea i integrarea lor în

viaa unitii. Printre nevz-
torii care particip la aciunile
culturale a fost menionat
Anton Chintea, unul din cu-

noscuii cîtigtori ai concur-
surilor organizate de asociaie.

Câminul-atelier din Dum-
brveni a realizat în 1985

un plan de producie de
15.250.000 Iei, iar în 1986,

pe semestrul 1, un plan de
7.140.000 lei (fa de un plan

semestrial de 5 milioane lei).

Secia de cartonaje, care cu-

prinde un mare numr de ne-

vztori i funcioneaz în

dou schimburi, realizeaz 8
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milioane lei anual, din comenzi
executate pentru beneficiarii

de ambalaje, la produse des-
tinate consumului intern si

exportului.

O apreciere de ansamblu
asupra rezultatelor obinute in

cele 12 secii în care lucreaz
invalizi i handicapai, arat
c secia de cartonaje ocup
o pondere important.

In cadrul consftuirii, Virgil

Aldea, eful sectorului de pro-

ducie a dat numeroase exem-
ple de nevztori care lucreaz
cu randament bun : Alexandru
i Florica Deszi, Stere Busu,
Ghiue Hristu, Ioan Gargarici,

Hie i Elisabeta Pletea .a.

Studiul procesului de inte-

grare a deficienilor m acest

tip de unitate are premise fa-

vorabile de extindere a acti-

vitilor productive în care de-

ficienii de vedere pot realiza,

în bune condiii, o mare vari-

etate de produse.

Desigur, trebuie s amintim

în mod deosebit grija i pre-

ocuparea conducerii unitii,

a personalului muncitor, care

îndrum i organizeaz munca
în ateliere i în seciile de

producie.

Mai trebuie subliniat, ca

preocupare a unitii, efortul

acesteia de asigurare a petre-

cerii plcute a timpului liber,

efort ce poate fi ilustrat prin

înfiinarea unui nou club, do-

tat cu televizor i mijloace

audio moderne, prin existena

unui teren de sport .a.

Participanii la consftuire

au apreciat strdania colecti-

vului de munc din aceast

instituie, pentru îmbunti-
rea funcionalitii i dezvol-

tarea bazei materiale, astfel

încît ea s devin o unitate

modern de asisten social

în care sînt create condiii op-

time pentru practicarea unor

activiti utile de ctre asistai,

asigurînd o gam larg de for-

me lucrative din care s re-

zulte i venituri materiale im-

portante.

Consftuirea a pus în evi-

den complexitatea proble-

melor privind integrarea inva-

lizilor i handicapailor în

acest tip de unitate, care nu se

limiteaz numai la realizarea

planului de producie, acesta

reprezentînd nu un scop în

sine, ci o latur a procesului

de adaptare, un indicator de

eficien.

O importan deosebit a

fost acordat, în cadrul dezba-

terilor care au avut loc, proce-

sului de integrare socioproduc-

tiv a invalizilor i handica-

pailor, problemelor legate de

contribuia medicilor experi

din unitile de expertiz me-
dical i recuperare a capaci-

tii de munc i a oficiilor de

asisten social din direciile

pentru probleme de munc i
ocrotiri sociale din judeele

Sibiu, Vrancea i Prahova,

unde se afl cminele-atelier.

Experiena Cminului-atelier

nr. 1, care face obiectul unui

studiu efectuat de I.E.M.R.C.M.

a pus în eviden importana

urmririi procesului de integra-

re socioproductiv în echip

complex, la care particip

medicul cminului, medicul

expert, directorul unitii i

eful sectorului de producie,
un cadru mediu care îndepli-

nete sarcini de asisten so-

cial i ali specialiti din u-

nitile medico-sanitare.

Aprecierile fcute de condu-
cerea Direciei pentru proble-

me de munc a judeului Sibiu,

prin Teodor Topa, director i
Niculina Lupu, efa Oficiului

de asisten social au sinte-

tizat locul i rolul organelor

locale de specialitate în acest

domeniu, în ansamblul preocu-

prilor de integrare sociopro-

ductiv a invalizilor i handi-

capailor din cminele-atelier.

Nu putem s nu subliniem

sprijinul deosebit acordat de
organele locale de partid i de
stat cminului din Dumbr-
veni i celorlalte uniti simi-

lare, pentru dezvoltarea bazei

lor materiale i asigurarea li-

nei bune funcionaliti.

Se poate aprecia c lucrrile

consftuirii interjudeene pri-

vind integrarea socioproduc-

tiv a invalizilor i handica-

pailor în cminele-atelier i-au

dovedit pe deplin ultilitatea

practic, în influenarea pozi-

tiv a activitii pe care o des-

foar unitile cu acest profil.

Imagine de la secia de împletit couri a atelierului din

Dumbrveni.
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fapt
de omenie

în. satul Slobozia, comuna Pltini,
din judeul Botoani, printre, alte gos-
podrii se afia i aceea a familiei

orov, familie compus din patru
persoane : Ion orov, 58 de ari,

nevztor pensionar, soia acestuia,

Anica. 59 de ani, membr coopera-
toare, la G.A.P. Bîoroditea i doi copii,

Vasile, în vîrst de 23 de ani, militar

in termen, în noiembrie '85 i Gheor-
giie* de 19 ani, care muncete la

C.A.P., alturi de mama sa.

în sat, familia orov este res-

pectat, datorit muncii neîntrerupte

pe care a depus-o pentru a-i cîtiga
existena cinstit, pentru a'-f aranja

o locuin confortabil i a fi în r'înd

cu toi ceilali ceteni.

Dei le-a fost tare greu, au muncit
o via i-au durat o cas cu dou
camere, aa cum se obinuiete în
acele locuri, au crescut vite, psri
.a.

Cînd reuiser s-i vad copiii
mari, cînd munca lor cle-o via le-ar
fi dat' rgazul s rsufle mai uor si
s-i mai odihneasc braele grele de
munc, cînd toate realizrile de pîn
atunci le-ar fi asigurat o btrînec
linitit, asupra lor s-a abtut o mare
nenorocire.

In noiembrie 1985, intr-o noapte,
emd linitea cuprinsese întregul sar!
pe la orele dou, familia orov
s-a trezit într-un incendiu uria, -care
cuprinsese întreaga lor cas, cu tot
ce agonisiser o via întreag. Abia
au reuit s se strecoare afar, prin-
tre flcri, salvîndu-se doar pe ei.

Strigtele lor, în noapte, au adunat
muli steni dar, cu tot sprijinul pri-
mit, nimic nu a mai putut fi salvat.

Flcrile au mistuit casa, cu mo-
bilier cu tot, cu bunuri, cu îmbr-
cminte i cecuri in valoare de 10.000
lei. Nu a mai rmas decît un morman
de cenu i lacrimile celor din fa-
milie.

Biroul executiv al Consiliului popu-
lar, al comunei Pltini avea s cons-
tate c incendiul s-a produs datorit
unui scurt circuit la instalaia elec-
tric i ca prim msur le-a asi-
gurat o locuin provizorie i a fcut.
u,:i apel la conceteni ,-i ajute cu
ce pot, pe aceti oameni, greU în-
cercai.

Nevztorii din Botoani, de la sec-
ia de cartonaj a Coop. „Progresul",
în frunte cu eful de secie Victor
Brum, profund micai de necazul
care s-a abtut asupra familiei o-
rov, au dovedit spirit de întraju-
torare, contribuind cu 3.850 lei, pre-
eum i cu articole de îmbrcminte.
Familia nevztorului orov mul-

umete i pe aceast -cale tuturor
celor care i-au ajutat în acele mo-
mente grele, inclusiv Consiliului Cen-
tral al Asociaiei nevztorilor din
R.S.R., pentru sprijinul acordat.

NICOLAE BUNDUC

aniversare emoionant
G ddt cit- pornirea trenului de

Ordeai din' Gara.de Nord, o su-

medenie de amintiri m-aii rsco-

lit, la .gînul c voi revedea dup
muli ani, oraul Cluj-Napoca, în

care ani avut prilejul fericit al

tririlor, deosebit de plcute, in

diverse ocazii. Coborînd
.
pe jirul

amintirilor, am retrit acele mo-
mente de profunde emoii, cînd

în anul 1953, împreun cu „Or-

chestra orbilor" din Bucureti, de

sub conducerea regretatului diri-

jor Lucian Postelnicii, am dat pri-

mul conceii. în frumoasa sal a

Casei universitarilor, concert re-

prezentând un debut frumos al

acestei formaii, rspltit cu vii

aplauze de- ctre generosul public

clujean.

Doi ani mai tîrziu, in acest ora,

am avut sarcina dificil de a în-

fiina filiala de aici, a asociaiei

noastre.

De atunci, deplasrile mele în,

acest municipiu, le-am fcut pe

linie de .asociaie sau de înv-
mînt.

Acum mergeam la Cluj-Napoca,

spre a srbtori pe profesorul ne-

vztor Teodor Bendea, la împli-

nirea vîrstei de 70 de ani, mani-

festare organizat cu respect i

dragoste de ctre un colectiv en-

tuziast de cadre didactice, în frunte

cu prof. Dumitru Ceuc. Aniver-

sarea a avut loc în sala de festi-

viti a colii generale pentru

nevztori, coal în care prof.

Teodor Bendea a predat mai bine

de trei decenii.

La îritîlnirea respectiv au par-

ticipat peste 70 de persoane, cadre

didactice de la toate colile spe-

ciale de nevztori i arnbliopi din

întreaga ar, aflate în activitate

sau pensionate, foti elevi i pro-

fesori ai colii amintite, în pre-

zent încadrai in diverse locuri

de munc. Cu toii i-au artat

sentimentele de preuire pentru

cel srbtorit, subliniindu-se acti-

vitatea rodnic a acestuia, depus

vreme de 37 de ani la catedr i
pe trîm muzical. '

Totodat, de o cinstire deosebit

s-a bucurat i soia srbtoritului,

care a activat cu bune rezultate,

timp de 33 de ani în cadrul ace-

leiai, coli.

Aciunea a fost deschis de prof.

Dumitru Ceuc. El a evocat, pe

scurt via i munca plin de roade

a soilor Bendea, dup care prof.

Viorel Crciun, preedintele aso-

ciaiei noastre a artat importana

acestei aniversri. In continuare

.s-a citit scrisoarea de felicitare

adresat profesorului Teodor Ben-

dea de ctre Biroul executiv al

Consiliu'ui Central i de consiliul

de conducere al revistei „Via
. nou".

A urmat la cuvînt, Petru Timi,

preedintele Filialei Cluj-Napoca

a Asociaiei nevztorilor din

R.S.R., care a prezentat în cuvinte

emoionante, momente din viaa

srbtoritului.

Cei care au vorbit despre 'bo-

gata activitate pe trîm profesi-

onal i artistic a prof. Bendea av

fost prof. Traian Dragoste, direc-

torul colii clujene i Dnil Ro-

man, cunoscutul activist al aso-

ciaiei.

In cuvinte de aleas rezonan

poetic, Ana Hompot, cadru di-

dactic la coala din Cluj-Napoca

i autoare a unui volum de versuri

a amintit citeva dintre realizrile

mai deosebite din activitatea pro-

fesorului Bendea.

In încheiere, srbtoritul a înf-

iat pe larg amplul bilan ai

muncii depuse vreme atît de în-

delungat, pentru propirea în-

vmîntului special de nevztori

din ara noastr, ca i pe linia

ridicrii permanente a nivelului de

cunotine al elevilor si.

In timpul mesei festive au fos in-

terpretate cu mult talent, piese

din repertoriul predat de prof.

Bendea, cit i compoziii proprii

ale srbtoritului, care au emoi-

onat întreaga asisten.

Mrturisesc sincer c în acea zi

de 5 iulie 1986, între orele 14 i

22 am trit momente cu adevrat

plcute.

Prof. N. IONE5CU
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Muli dintre cititorii rîndurilor

de fa au avut ocazia, la ultima

final a Concursului formaiilor ar-

tistice de amatori ale nevztorilor,
de la Bucureti, s aplaude îndelun-

gat, în timpul spectacolului i apoi la

gala laureailor, formaia „Select

— grup" de muzic uoar a Fili-

alei Braov i pe conductorul ei,

Gh. Oorhean.

Cunoscîndu-i pasiunea i efor-

turile depuse pentru pregtirea

formaiei, al crei animator a fost

i rmîne, precum i activitatea

sa la unitatea la care lucreaz,

ne-am propus s semnalm exem-

plul su, ca pe cel al unui nev-

ztor care a izbutit s devin ce

i-a dorit.

Solist instrumentist (la clarinet

i saxofon) i vocal, textier al pro-

priilor melodii i deopotriv dirijor,

el a tiut s foloseasc toate a-

. ceste componente ale talentului

GHEORGHE OORHEAN-

un slujitor pasionat

al muzicii uoare

su i de fiecare dat s cucereasc
publicul.

De altfel, pentru cei care-1 cu-
nosc îndeaproape sau l-au urm-
rit de-a lungul anilor, succesul

su recent nu a fost o surpriz.

Desigur, el a ajuns în prezent
la o anumit maturitate artistic,

la o exprimare mai nuanat, r-
mînînd în acelai timp organic
legat de formaie. Aa se i ex-
plic succesul su i al ,,Select

—

grup"-ului.

Dar pentru aceasta, Gh. Oor-
hean a trebuit s strbat un drum
lung de ucenicie i s învee de

la alii, s exerseze mereu, s al-

ctuiasc spectacole i s nu ne-
glijeze ca nevztor, inuta, deta-

liile, micarea pe scen i multe
altele.

i acum, citeva cuvinte despre

Oorhean, cel de dincolo de scen
i despre soia sa, i ea o pasio-

nat a muzicii.

S-a nscut la Sîntoana, judeul
Cluj i a urmat coala general
special la Cluj, iar pe cea pro-

fesional, la Bucureti. Aici s-a

iniiat în muzic, fiind îndrumat
de profesorul Viorel Crciun. Dup
absolvire, din 1963, Gh. Oorhean
activeaz în orchestra profesio-

nist a Filialei Iai, el timp de

4 ani, soia (Camelia Oorhean),

6 ani, ca solist vocal.

In 1966, dup desfiinarea or-
chestrei, se stabilete la Braov,
angajîndu-se la Coop. „Progresul"
din localitate. El îi va continua
activitatea muzical în cadrul fi-

lialei. In 1976, în septembrie, pune
bazele „Select — grup"-ului, de
care se va ocupa sub toate aspec-
tele. In anii din urm, formaia
a prezentat zeci de spectacole, în
organizarea filialei i in cea a

cooperativei. La aceste spectacole
particip i soia sa, ca solist de
muzic popular, cu melodii mol-
doveneti, specifice zonei din care
a venit. In prezent, ea este pen-
sionar, dar continu s activeze
ca solist, în formaia filialei.

Gh. Oorhean lucreaz la secia
cartonaje a cooperativei amintite,
fiind apreciat de conducerea a-

cesteia i de colegi, datorit con-
tiinciozitii, seriozitii i modes-
tiei sale. El face parte din consi-

liul de conducere al seciei.

Viaa de familie a soilor Oor-
hean constituie un exemplu, ea

fiind consacrat muzicii i mena-
jului. Dar toate drumurile lor trec

i pe la filial i cooperativ.

Folosim acest prilej pentru a

le ura cît mai multe bucurii, iar

formaiei „Select — grup" cît mai

multe succese !

FI. Oprescu

Cînfec de femeie

Iubire, fiindc eti atît de vie

i fiindc-mi dai nemsurai fiori,

M-a apra i eu ca o cimpie,

Sub plato de ierburi i de flori.

i totui te privesc adesea-n fa,
Cu zilele ca nite fei curate

Cindm pansez la rnile din via,
La visurile mele-nfrigurate.

Nu tiu cem ateapt înainte !M uit c iarna e aproape-n prag

i nu pot peste sufletul fierbinte,

Ca pe un ivr, viforul s-1 trag.

Iubire, te presimt ca pe-o scrisoare !

Te in de mult în mine ca-ntr-un plic

S te trimit odat-n deprtare,
Acolo unde nu mai sînt nimic.

Manda Mayer
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COKESPOMDENTII NOTRI
ALBA IULIA. La grupa de masori din Geoagiu-Bi,

a avut loc, în cursul lunii iulie, o edin referitoare

la activitatea desfurat de membrii acesteia, pe sem.
I. Au fost prezeni, din partea filialei, Gh. Nedu, pre-

edinte i tefan Tru, instructor social. De asemenea,
au participat, ca invitai, Aurelia Neca, asistenta ef
i Nicolae Hususan, medic ef.

Au fost citite i dezbtute darea de seam pe se-

mestrul respectiv i planul de munc pe sem. I.

Bil Andrei Tudor
*

Dup terminarea edinei semestriale de grup, a

avut loc o aciune dedicat împlinirii, în septembrie,

a COO de ani de la urcarea pe tronul rii Româneti
a lui Mircea cel Mare.

Pe ling membrii grupei de nevztori din Geoagiu-
Bi, au rnai participat : Gh. Nedu, preedintele Fili-

alei Alba Iulia, tefan Tru, instructor social-organi-

zatoric, reprezentani ai conducerii staiunii i fami-

liile de nevztori aflate în staiune, la tratament.

Materialul referitor la marele domnitor a fost în-

tocmit de Viorel erban.
în încheiere, au fost recitate poezii inspirate din

faptele de arme ale domnitorului.
Viorel erban

BACU. La 8 iunie, ncvztorii bcuani s-au în-

tilnit pentru a srbtori un sfert tio secol do la înfiin-

area filialei lor.

De la Bicaz, Roman, Piatra Neam i Bacu, cît

i din comunele învecinate au veuit numeroi membri
ai filialei la clubul acesteia i au depnat, timp
de cîteva ore, amintiri din anii ce-nu trecut atît de
repede peste acei nevztori cu care s-a înfiinat filiala.

;
Cu acest prilej, s-a fcut un bilan al realizrilor,

de care, graie politicii partidului i statului nostru,

au beneficiat din plin toi membrii filialei.

în cinstea acestei aniversri, s-a desfurat concur-
sul „Centenarul Georgc Topîrceanu". Cei mai buni din-

tre concureni au fost : Adriana Gutt, Ion Muat, Ion
Diaconu i Mria Hitica.

Aciunea s-a încheiat cu o reuniune tovreasc.
Anica Bîrhal
pensionar

BAIA MARE. Pe 12 iunie a.a, a avut loc adunarea
general a muncitorilor de la secia de cartonaj a Coop.
„Unirea invalizilor" — Satu Mare, în cadrul creia s-a
analizat activitatea desfurat pe trim. LI/1986. De ase-
menea, s-au discutat i analizat cifrele de plan ce revin
seciei pe trim. IU/1986. Menionm c planul a fost

realizat în proporie de 109,47»/o.

Se cuvine s apreciem eforturile depuse de toi coope-
ratorii nevztori, împreun cu conducerea seciei, pen-
tru asigurarea necesarului de materie prim i comenzi.
Dintre cei evideniai, amintim pe : Ana Gong, Gavril
Balint, Mihai Feher s.a.

*
La începutul lunii august, la sediul filialei, s-a

desfurat concursul trimestrial cu tema „Eu nu cîntc tiu cînta", concurs de interpretare a muzicii populare.
Au participat membri ai grupelor din Baia Mare,

Satu Mare i Sighetul Marmaiei. Juriul a fost format din
profesori de specialitate, de la coala popular de art
din localitate, care au stabilit clasamentul pe grupe.

Pentru grupa din Baia Mare, s-au acordat trei pre-
mii în obiecte i o meniune, urmtorilor concureni :

Al. Cormo (I)', Petru Ardelean (II) i Mria Tomoioag
(III). Meniunea a fost acordat Anei Les.

La grupa din Satu Mare, pe primele trei locuri, s-au
clasat : Petok Carol, Mria Sabu l Iuliana Marascsak.
Meniunea a fost obinut de Onorica Balaj.

Pentru grupa din Sighetul Marmaiei, s-a acordat un
singur premiu (Ana Nasui).

Aciunea s-a încheiat cu o reuniune tovreasc.
V. Buciuman

In irul manifestrilor dedicate Anului Internaional
al Pcii, s-a încadrat i vizita fcut de membrii fili-

alei noastre la „Expoziia de art african în colecii
particulare", organizat de Muzeul etnografic al Transil-
vaniei, din Cluj-Napoca, în colaborare cu secia de
etnografie a Muzeului judeean Maramure.

Expoziia, structurat pe trei compartimente, a oglin-

dit :

— forme de via tradiionale africane, reflectate

în art (unelte, ustensile de vîntoare, ocupaii, me-
teuguri, prelucrarea textilelor, costume, cultur spi-

ritual, muzic .a.)
;— genuri de creaie artistic african (obiecte re^-

prezentative ale artei, în lemn de abanos i cedru, în

piele, metal, lîn)
;— art pictural i artizanat african, transpuse în

vestimentaie, bijuterii, art plastic pictural (tablouri
realizate de ctre iscusii artizani btinai, din aripi de
fluturi, în tempera sau ulei).

Nevztorilor le-au fost prezentate materiale ilus-
trative.

M. Conea

BOTOANI. Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la
procesul lupttorilor comuniti i antifasciti, desf-
urat la Braov, în mai-iunie .1936, la grupa nevz-
torilor din Rdui a avut loc un concurs literar inti-
tulat „File din istoria Partidului. Comunist Român( .

fiind relevat activitatea revoluionar a tovarului
Nicolae Ceauescu. Concursul s-a bucurat de mult in-
teres i a fost urmrit cu atenie de spectatori. Pe pri-
mele trei locuri, s-au clasat, în ordine : Ioan Dnil,
Ioan Moldovan i Cirean Drug.

Tot cu acest prilej, prof. Dina Rîcu a artat rolul
deosebit pe care 1-a avut tînrul revoluionar Nicolae
Ceauescu în lupta împotriva fascismului.

Oswald Kclscli

*

La sfîritul lunii iulie, la arena „Confecia", din
Botoani, a avut loc o competiie sportiv de popice,
dotat cu „Cupa de var". 15 sportivi ncvztori i-au
disputat trofeul în cadrul a trei categorii. In final,

acesta a revenit urmtorilor : Florea Mure, la ca-
tegoria nevztori masculin, Dumitru Tiliban, la rest
vedere masculin i Geta Duccag, la rest vedere feminin.

Adrian Bocne

Am fcut cunotin cu dînii la Bucureti, cu pri-
lejul finalei Concursului formaiilor artistice de ama-
tori ale nevztorilor. Dup ce ne-au felicitat pentru
rezultatele obinute, ne-au promis c la primul turneu
pe care-1 vor face în nordul Moldovei, ne vor vizita.i într-o frumoas diminea de început de var, cu-
noscuii soliti de muzic popular Mria Crciun i
Emil Gavri, împreun cu nu mai puin cunoscutul
actor Radu Zaharescu, ne-au fost oaspei dragi. La
început, ei au fcut o vizit la locul de munc al ne-
vztorilor din Botoani. Aici au avut loc discuii refe-
ritoare la specificul muncii noastre i la proiectele
noastre de viitor. A urmat o întîlnire, în cursul creia
auditoriul a fost îneîntat de melodiile interpretate de
cei doi cîntrei, precum i de cupletele prezentate de
maestrul Radu Zaharescu i de colegul nostru, Aurel
Surugiu.

Ne-am desprit cu dorina de a ne reîntîlni.

Ion Todeanc

Desfurat la Vatra Dornei, una dintro importan-
tele staiuni balneoclimaterice alo rii, concursul li-
terar intitulat „Aripi româneti pentru zborul cel mai
înalt", dedicat împlinirii a 100 de ani de la naterea
inginerului i savantului Henri Coand, s-a bucurat
de un deosebit succes.

In deschiderea concursului, desfurat Ia clubul
Hotelului „Bradul", în prezena unui public numeros,
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CORESPONDENII NOTRI
format din oameni de pe întreg cu-

prinsul rii, prof. tefan Crueeanu,
de la Muzeul de tiine naturale i
cinegetice, a prezentat un scurt is-

toric al localitii i bogatul tezaur

al naturii din depresiunea Domelor.
El i-a încheiat expunerea cu stri-

gturi de joc, care în aceast zon
par a" fi mau curînd de atmosfer,
ceea ce probeaz afirmaia c oamenii
de aici joac gîndind, o calitate ara-

reori întilnit.

Concursul a reunit trdi echipaje a

cîtc trei membri, din Botoani, Su-

ceava i Rdui.
Echipajul botoenean, format din

Vasilc Alexandru i Constantin Suru-
giu, a terminat pe palmul loc, fiind

urmat, în ordine de echipajele din

Suceava i Rdui.
Concomitent, în acelai ora. s-a

desfurat un concurs de ah pe echi-

pe, dotat cu „Cupa Eliberrii", la

care s-au aliniat echipe din Vatra

Dornei, Botoani, Suceava i Rdui.
Concomitent, în acelai ora, s-a

desfurat un concurs de ah pe e-

chipe, dotat cu „Cupa Eliberrii",

la care s-au aliniat echipe din Vatra Dornei, Botoani,

Suceava i Rdui.
Constantin Popescu, Petru Gheorghi i Mina Gin

de la Vatra Dornei au intrat în posesia cupei, fiind

urmai, în ordine de echipele din Rdui, Suceava i
Botoani.

Cu prilejul acestor aciuni, a fost organizat i o

frumoas excursie. 39 de nevztori au vizitat oraul
Vatra Dornei, au urcat cu telescaunul i au fcut o

drumeie pîn la cabana Rime.
Victor Brum

*
La dorina nevztorilor din Botoani, la clubul

filialei a fost invitat Elvira Almii, medic ginecolog
la secia obstretic i ginecologic din cadrul Spitalului

judeean din Botoani, cu care s-a purtat un dialog

despre rolul familiei în asigurarea tinereii poporului,

în educarea copiilor i, nu în ultim instan, despre
igiena sexual a cuplului, factor de baz în pstrarea
sntii individului.

Elena Mocanii

Aspect din
Dumbrveni.

secia de cartonaje a Cminului-ateiier din

întrebam cum voi tri. Sftuit de soie i do familie,

am devenit membru al Asociaiei nevztorilor din R.S.R.,

Filiala Braov. La clubul acesteia, pe care-1 frecventez

cu regularitate mi-am regsit echilibrul sufletesc. Ac-
tivitatea cultural de aici se desfoar astfel încît ne
regsim curajul, încrederea în via i nu ne mai sim-

im izolai. In acest club am fost primit cu cldur i
încanjurat de toi membrii lui i de tov. Gh. Pop, pre-

edintele filialei. El ne ajut s ne rezolvm neca-

zurile i s învingem greutile ce se ivesc de multe

ori, în familia fiecruia. Aici, la club, facem lectur

din cri de valoare. Tot aici ni se fac cunoscute cele

mai importante materiale i tiri aprute în presa

noastr.
Cînd auzim despre grandioasele transformri i re-

alizri, despre modernizarea rii noastre i marile pro-

iecte de viitor, ni se umple sufletul de mîndrie c
trim în aceast epoc. Dei nevztori, noi vedem cu

ochii minii, ctitoriile Republicii, furite sub condu-
cerea celui mai înelept fiu al poporului, tovarul
Nicolae Ceausescu".

Savu Ionel Teofil

La clubul filialei, a avut loc un concurs literar in-

titulat „Pace pentru o planet", dedicat Anului Inter-

naional al Pcii.
In deschidere, prof. Gh. Median a fcut o expunere

în legtur cu riscurile pe care le prezint pentru Terra
aberanta curs a înarmrilor, îndeosebi a celei nucleare,
în care sînt antrenate marile puteri i despre eforturile

care se fac pentru rezolvarea tuturor litigiilor dintre
state pe cale panic, despre aciunile care au fost sau
vor fi organizate în numele pcii, atît pe plan niional,
cit i internaional.

A urmat apoi concursul propriu-zis. In final cei mai
buni au fost : Al. Surugiu (locul I), Vasile Surugiu (II)

i Luminia Hricu (III).

Constantin Surugiu

*BRAOV. „Scriu pentru a-mi arta dragostea i
recunotina fa de partid i iubitul nostru conductor,
tovarul Nicolae Ceausescu.

Am fost crescut i educat de mic într-un cmin
orfelinat. Apoi instruirea i calificarea în munc au
fost posibile numai în condiiile create în anii soci-

alismului. Am lucrat 21 de ani în aceeai secie, la

„Uzina de autocamioane" — Braov i a fi lucrat cu
sîrguin pîn la btrînee, dar m-am îmbolnvit brusc,

constatîndu-mi-se o tumoare la cap. Am fost operat
i de atunci am rmas fr vedere. Descurajat, m

BUCURETI. In cadrul Campionatului de ah între

echipe al municipiului Bucureti, categ. B., grupa a Ii-a,

echipa Filialei Bucureti, în urma a 13 meciuri, a ob-

inut locul II, dup echipa de ah „Laromet".

Amintim aici numele ahitilor Viorcl Crciun, Te-

odor Lpdatu i Constantin Fodor care au obinut cele

mai bune rezultate în aceast competiie.

•
La grupa de masori din Amara s-a desfurat con-

cursul trimestrial intitulat „Ce-i doresc eu ie, dulce

Românie". Cîtigtorii primelor trei locuri (Cornelii)

Vasilescu, Dom Lucian Becheanu i Ion Mariana), ca

i ceilali participani au dovedit o vie preocupare pen-

tru istoria patriei, pentru cunoaterea frumuseilor i
bogiilor ei.

Sportivii ahiti ai Filialei Bucureti au participat

în perioada 15 iulie — 15 august la „Cupa 23 August",
manifestare dedicat Zilei Eliberrii. Ilie Gheorghe,
Stelian Ciuciulete i Wili endrea sînt cei trei cîtig-
tori ai cupei amintite.

Elena Radu —
instructor cultural

CONSTANA. In ziua de 24 iulie a.c., a avut loc

adunarea general a oamenilor muncii de la Coop. „Drum
nou" din localitate. Au participat 140 delegai i invitai,
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CORESPONDENII NOTRI
printre care s-au aflat Florica Popeseu, vicepreedinte al

U.J.C.M. — Constana, Tiberiu Drghici, secretar al Co-
mitetului municipal de partid, Eugen Casian, preedintele
Filialei Constana.

Din darea de seam prezentat, a reieit c aceast
cooperativ i-a îndeplinit planul la producia-marf
pe sem. 1/1986, în procent de 105,4Vo. Printre seciile

care i-au adus contribuia la realizarea acestui plan,

a fost i cea de perii-mturi Condus de Gh. Lupu.

. Adunarea a avut un caracter deosebit, întrucît la

ordinea de zi s-a aflat i alegerea noului consiliu de

conducere a cooperativei. Din consiliu fac parte i Ioan
Vasile Milak, eful seciei cartonaj i Gh Lupu, eful
seciei perii-mturi. A fost de asemenea aleas condu-
cerea operativ : Gh. Popa — preedinte i Mariana
Faraon — vicepreedinte.

Eugen Casian

*
Cu prilejul aniversrii a 50 de ani de la procesul

militanilor comuniti i antifasciti de la Braov, fili-

ala a organizat o aciune cultural dedicat acestui eve-
niment.

Nevztorii prezeni la club au audiat expunerea
lui Constantin Butoi, lector la Cabinetul judeean de
partid, iare a vorbit despre rolul determinant, în timpul
procesului, al tînrului comunist Nicolae Ceauescu. în

continuare, s-a desfurat un concurs literar dedicat
aceluiai eveniment. Pe primele trei locuri s-au situat

:

Vlase Huzum, Nicolae Drgulin i Nicolae Radu. S-a
acordat meniune nevztorului Gh. Banciu, oficiant sa-

nitar la Sanatoriul balnear Eforie Nord, care a parti-

cipat pentru prima dat la un asemenea concurs, l-
sînd o impresie bun.

Seara cultural-distractiv s-a încheiat cu o reuniune.

Stere Pilici

*
In luna iunie 1986, a avut loc la sediul filialei un

concurs fulger intitulat : „Cel mai bun cititor în braille".

Pe primul loc, s-a clasat Stere Pilici, care a citit o pa-
gin din revista „Via nou" într-un minut i 35 de
secunde. Pe urmtoarele dou locuri s-au clasat Radu
Nicolae i Gh. Blan.

Radu Nicolae

•
CKAIOVA. La clubul nevztorilor din Tg. Jiu, a

avut loc o dezbatere intitulat : „21 de ani de la Con-
gresul al IX-lea al P.C.R.". Cu acest prilej, juristul

Titus Constantinescu ne-a vorbit despre perioada res-

pectiv.
Participanii la dezbatere i-au exprimat mulumirile

pentru condiiile de via create nevztorilor în anii

socialismului.

Aciunea a fost urmat de o reuniune tovreasc.
Visarion Teodorescu

•
Tudor Arghezi, marele nostru izvoditor de „frumusei

noi" este mult îndrgit de membrii clubului. în cadrul
unei reuite aciuni ne-a fost oferit o alt faet a
inepuizabilului talent arghezian, aceea cuprins în ta-
blete, foiletoane, pamflete, mai puin cunoscut de noi.

înc o dat, verva arghezian ne-a cucerit. Dintre
cele mai frumoase „bijuterii filigranate" citite de ins-
tructorul cultural al filialei noastre, ne-au emoionat

:

„Circul", „Luna", De-a pufurile", „O scrisoare de hotel",
„Nu permit", „Pisica rapid", „Art aplicat" .a.

Constantin Mgureanu
•

La Craiova, în noua sal de festiviti a U.J.C.M. —
Dolj, s-a desfurat adunarea general a Coop. „Stru-
ina". In darea de seam, prezentat de ing. Elena
Vijulie, preedinte, a fost trecut în revist activitatea

productiv desfurat de ctre membrii cooperatori pe
primul semestru al anului. Intre seciile care i-au în-

deplinit planul Ia toi indicatorii, se afl i cele de perii*

mturi i cartonaj.

Pe ordinea de zi a mai figurat alegerea organelor
de conducere pe urmtorii trei ani.

In încheiere, taraful „Brîuleul" al U.J.C.M. — Dolj
i grupul satiric al cooperativei au oferit participanilor
momente de destindere.

Marica i Sandu Marin

*
In cursul acestei veri, a fost inaugurat Ia Craiova

sala' de festiviti a U.J.C.M. — Dolj. Ea este situat în

incinta complexului meteugresc din cartierul 1 Mar,

unde pe ling, Coop. „Struina", în care-i desfoar
activitatea un mare numr de nevztori se mai afl alte

dou cooperative : „Arta îmbrcmintei" i „Arta în-

clmintei". Sala dispune de 224 locuri, precum i de

o excelent acustic.
Cu ocazia inaugurrii, au fost citate unitile frun-

tae în întrecerea socialist. „Coop. „Struina" s-a aflat

i ea printre ele, obinînd meniune, iar în cadrul

U.J.C.M. — Dolj a ocupat locul II.

Aducem i pe aceast cale mulumiri celor ce au

contribuit la ridicarea noului edificiu de cultur.
Sandu Marin

*
GALAI. In cadrul Coop. „înfrirea" — Galai, s-a

dat în folosin un complex modern destinat unor ac-

tiviti productive pentru nevztori. Aici îi vor des-

fura activitatea cei mai muli nevztori, care lu-

creaz la seciile de cartonaje i perii, avînd condiii

dintre cele mai bune de munc.
Construcia are parter i etaj l este prevzut cu

dependinele necesare (la parter — hala de lucru

seciei cartonaje cu vestiare i grup sanitar, la etaj

hala de lucru a seciei perii).

Pentru a v putea face o imagine despre mrimea
noului complex menionez c lucrarea a costat peste

6 milioane lei. Ea este amplasat în incinta vechiului

jomplex al Coop. „înfrirea", din strada 1 Decembrie.

Mulumim pe aceast cale conducerii cooperativei,

U.J.C.M. — Galai i tuturor celor care au contribuit

la edificarea noii construcii i au îneles necesitatea ei.

Ion Lcpdatu

*
în cadrul întreprinderii judeene de producie in-

dustrial i prestri servicii — Focani — Vrancea,

începînd cu 1 august 1986, funcioneaz o secie de

cartonaje unde au fost încadrai 9 absolveni din Vrancea,

ai colilor profesionale speciale de nevztori.
Amintim c în cadrul judeului pîn în acest an,

au a existat o unitate în care s lucreze nevztori,

dar cu sprijinul organelor locale de partid i de stat,

spre marea noastr satisfacie, pe viitor cei fr _
ve-

dere din jude vor putea fi încadrai în munc i
societate.

O contribuie însemnat la deschiderea seciei a

avut i Ion Boran, care a rspuns la chemarea co-

lectivului nou format, pentru a ajuta la amplasarea

utilajelor, precum i la punerea lor în funciune.

Ne exprimm convingerea c acest colectiv va de-

pune toate eforturile pentru realizarea planurilor de

producie ale seciei respective, dovedind c membrii

lui contribuie pe msura posibilitilor lor, la cons-

truirea socialismului în patria noastr.
Elisabcta Selin

*

IAI. La clubul nevztorilor, s-a desfurat, în

cadrul undi duminici culturale, o scar literar cu tema
„100 de ani de la naterea poetului George Topîrceanu".

Vasile Grvneanu
•

In cursul lunii iulie, la Iai a avut loc un concurs

intitulat „21 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R.'*.

El a avut un caracter omagial, fiind închinat acestui

mare eveniment din viaa poporului nostru. Au parti-

cipat 15 nevztori.
Constantin Cantea
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Tot la clubul din Iai s-a organizat un concurs tri-

mestrial avînd ca tem cartea „Balana" de Ion Bieu.
La acest concurs au participat i trei nevztori de la

grupa din Bîrlad.
Nicolae Pascal

+

In cadrul unei duminici cultural-educative, s-a inut
la clubul din Iai o conferin intitulat „Nicolae To-
nitza — un ilustru reprezentant al plasticii româneti".
Aciunea a fost prilejuit de împlinirea. în acest an,

a unui veac de Ia naterea sa.

Ion Pduraru

PITETI. Printre aciunile pe care filiala noastr
le-a organizat în cinstea Anului Internaional al Pcii,
s-a numrat i concursul trimestrial cu tema „Vocaia
de pace a poporului român". El s-a desfurat la Rm.
Vîlcea. Primele trei locuri au fost ocupate de : Florinei
Anghel (Rm. Vîlcea), Ioan Dinescu (Olneti) i Ana
Nistor (Drgani).

La concurs a fost prezent i Mria Belgun, din
partea Comitetului judeean de Cruce Roie — Vîlcea,

care a oferit concurenilor cite un abonament la re-
vista „Sntatea".

Laura Marcu
*

Cu prilejul aniversrii centenarului naterii ma-
relui inventator român Henri Coand, s-a desfurat la

Govora un concurs fulger. Bogatul material bibliografic,
întocmit de instructorul cultural al filialei i distribuit
din timp membrilor grupei pentru studiu, a fost bine
însuit de concureni. Cele mai bune rspunsuri au

fost date de Ioana erbnescu, Lucia i Marin Nicoar.
A urmat adunarea grupei, în cadrul creia s-a dis-

cutat despre activitatea cultural-educativ i sportiv
a membrilor ei.

Traian erbnescu
*

TIMIOARA, La seciile de perii i cartonaje ale

Coop. „Vremuri noi" — Arad, au avut loc adunrile
generale în care s-au analizat activitatea de producie
i disciplina la locul de munc. La ambele adunri
a participat i Augustin Druia. preedintele cooperativei.

S-a constatat c planul a fost îndeplinit în proporie
de 96,5% la cartonaj i 102,1% la perii.

La realizarea indicelor respectivi, i-au adus con-
tribuia cele dou colective de munc de la seciile

amintite. S-au evideniat Pavel Roman, Mria Turcii,

Erneta Stuez, Iulian Opri, Nicolae Trif, Didina Scoran,
Elena Han, Victoria Coman (de la secia cartonaj),

Elena Demian, Eufrosina Bumbuc, Sutana Hoch i Mria
Thomann (de la secia perii).

In încheiere preedintele cooperativei a felicitat

cele dou colective pentru rezultatele obinute.

Mria Berescu
+

La sfîritul lunii august 1986, a avut loc la Moneasa
o întîlnire a poetului Grigore Albu Grai cu membrii
cenaclului! „Pictor Gheorghe Groza" i cu numeroi
vizitatori ai staiuni. In cadrul întîlnirii, poetul a

citit d*in creaiile sale i a susinut un dialog pe teme
beletristice cu cei prezeni.

Ion Timi

j"™"™-" tiri despre nevztori în presa în scrisul obinuit

I

l

în ziarul „Criana" —
Bihor din 7 iulie 1986, Ia

rubrica sport se consem-
neaz comportarea merito-

rie, în Olanda, a echipei de
rolbal a Filialei Oradea. O
tire mai detaliat a aprut
i în revista „Via nou"
nr. 6/1986, sub semntura lui

Al. Micu, secretar responsa-

bil al asociaiei.

*

Tot în ziarul ,,Criana"
din 20 iunie 1986 a iost pu-
blicat urmtoarea tire

:

,,Sala de sport a Institu-

tului de subingineri din

Oradea a gzduit turneul de
rolbal rezervat echipelor de

nevztori i cu resturi de
vedere din Bacu, Braov
i Oradea. Rezultatele înre-

gistrate : Oradea I — Bacu
7— 4, Oradea II — Braov
12— 6, Oradea I — Braov
10—8.
în urma acestor rezultate,

locul I a iost cucerit de
echipa Oradea antrenat de

Vasile Marcu i alctuit

din Ioan Boit, Ioan Zifceac,

Gheorghe Mihnea, Viorel
Popa, Nicolae Moraru, Ioan
Lase i Iosif Kovacs. Cei mai
cîicaci juctori ai turneu-
lui : Constantin Mihalache
(Bacu), cu 13 goluri i Ioan
Boit (Oradea), cu 8 goluri.

Cel mai bun aprtor — Vi-
orel Popa (Oradea)".

ILIE GHIA
*

Ziarul „Pentru socialism"
(organ al Comitetului jude-
ean Maramure al P.C.R.),

din 10 septembrie a publicat

o tire referitoare la iaza pe
filial a Campionatului re-

publican de atletism al ne-

vztorilor.

*

într-un alt organ de pres
judeean — „Orizont" (Vîl-

cea), din 22 august 1986 a

iost inclus o tire despre
Ana ulumete, msoare Ia

Climneti, care a ocupat
locul I pe ar la concursul
„Prietenii crii braille".

în „Flacra" din 19 sep-

tembrie 1986 a aprut un
articol intitulat „La Monea-
sa, var iierbinte", de Cons-
tantin Musta. Printre alte-

le, semnatarul face o serie

de aprecieri la adresa ira-

ilor Gheorghe i Ioan Ti-

mi, masori nevztori în

staiunea amintit, primul

pasionat de concursurile de

cultur general ale asocia-

iei, al doilea de muzic i
literatur.

+

în „Informaia Bucuretiu-
lui" din 13 septembrie 1986,

cunoscutul ziarist Igor Gri-

nevici semneaz un material

despre Coop. „Munca", adu-

cînd la cunotina marelui

public c în unitatea respec-

tiv îi desioar activita-

tea un mare numr de ne-
vztori. EI mai semnaleaz
ordinea, curenia i spiritul

de disciplin care domnesc
în cooperativa amintit, u-

nitate condus cu competen-
de peste 31 de ani, de

Pîrvan Tacu.
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Interferene

ituale

pe plaiuri

) nsudene
\

(Urmare din pagina a 4-a)

tur a concursului, care îi va conferi
k caracter de unicat in desfurarea
i concursurilor asociaiei. S-a inceput
1 cu prima întrebare de baraj, ca de

|
obicei, prin care cei trei concureni

4 sperau s scape de emoii. Dar stu-
poare ! Nici unul dintre noi nu tia

\ c dup alte 12 runde de întrebri
i nu vom reui s ne departajm, si-

? tuaia rmînînd neschimbat. Avînd
în vedere buna noastr pregtire,

i fapt demonstrat de baraj, juriul ne-a
1 desemnat pe toi trei cîtigtori ai

? acestui concurs, acordînd o meniune
|

reprezentantei Filialei Tg. Mure,
i Vîrlan Georgeta.
I Dup acest maraton de maxim ten-

\ siune, a urmat o mas comun, to-

» vreasc, ce a încheiat o zi de

. neuitat pe meleagurile ns'udene.
* In dimineaa zilei de 12 octombrie,

\ un tur al staiunii Sîngeorz-Bi a

'. încheiat periplul nostru nsudean,
* dup care ne-am luat rmas bun de

\ la generoasele gazde clujene.

\ Nu putem încheia aceste rînduri,

\ fr a transmite mulumirile noastre,

* ale tuturor, Filialei teritoriale Cluj-

\ Napoca, tovarului preedinte Petru

) Timi i celor care, printr-un excep-

|
ional spirit de organizare, au reu-

4 it s creeze o aur de srbtoare

i acestui concurs fr precedent, din

j toate punctele de vedere.

De pe meridianele lumii

pe meridianele patriei

(Urinare din pagina a 4-a)

a avea dimensiunile unei mari ci-

tadele industriale, el prezint to-

tui celor ce vor s-i cunoasc
frumuseile o îmbinare armonioas
între vechi i nou. Aici, împr-
teasa Mria Tereza a înfiinat in

1783, Regimentul românesc de gra-
ni. In cldirea în care i-a avut
cartierul general acest regiment a

fost amenajat un interesant mu-
zeu.

La intrare, te întimpin statuia

lui Vasile Nacu, unul dintre

lupttorii pentru drepturile popu-
laiei româneti de aici. Trecînd
pragul muzeului am fost impresi-
onai de „bota" steagului vitea-

zului regiment, însemnat de b-
tliile purtate chiar împotriva ma-
relui Napoleon, care a adresat cu-

vinte de laud vitejilor români.
Am admirat apoi, obiectele folo-

site în gospodriile nsudene,
unelte de munc, dar am fost in-

cîniai de exponatele care ne pre-

zint frumosul port nsudean,
obiecte de vestimentaie i podoa-
be folosite i astzi in aceast
regiune.

Nu putem prsi Nsudul, fr
s menionm miele obiective in-

dustriale care se construiesc aici,

noile blocuri ce vor transforma in

mod substanial viaa i ocupaiile
locuitorilor.

Minunate i înltoare momente
de trire spiritual ne-a prilejuit

urmtorul popas, fcut la casa

memorial a lui Liviu Rebreanu,
amplasat într-un splendid cadru

Impresii despre concursul

culi :V: "& )tZ*

Participiu d la aceast manifestare ca membru al juriului, am fost

profund emoionat de inuta concursului, de modul ireproabil de orga-

nizare i desfurare.
Peste 300 de spectatori, majoritatea oameni ai muncii, venii din

toate prile rii la odihn i tratament în staiune au urmrit cu
atenie întrecerea, buna pregtire a concurenilor, posibilitile de me-
morare a bibliografiei date.

Mrturisesc cu admiraie c aceti handicapai au demonstrat c
au capacitatea de a sta alturi de cei cu vedere in astfel de întreceri,

in ciuda faptului c mijloacele lor de informare sint mult mai restrînse.

Toi concurenii i în mod deosebit cei trei premiai au lsat im-
presia c sînt adevrai enciclopediti, întrucit nu le-au scpat nici cele

mai mici detalii ale materialului studiat.

Examinatorul acestui concurs, prof. Sofica Zdrinca a contribuit
la reuita aciunii prin efortul depus, prin claritatea întrebrilor, prin
modul apropiat de adresare, împrtind emoiile fiecrui concurent.

Pentru mine a fost o adevrat revelaie s cunosc pe aceti oa-
meni, in asemenea împrejurri. Doresc s le aduc i pe aceast cale cele
mai sincere-felicitri, atît lor cit i organizatorilor!

PETRU LUP,
ef oficiu asisten social

din cadrul D.P.M.O.S. — Bistria-Nsud

natural. Am fost puternic impre-
sionai de multitudinea ipostaze-
lor in care este prezentat viaa
i creaia marelui prozator, de bo-
gata expoziie de carte din crea-
ia rebrenian i de expoziia de
art plastic, inspirat de operele
scriitorului, dar mai ales de verva
i erudiia profesorului muzeograf
Mihai Martin, care ne-a fcut s
trim intens scurtul timp petrecut
aici. La plecare n-a uitat s ne
declare c „frumuseea acestor
amenajri este opera acestor oa-

meni gospodari, care nu l-au ui-

tat i nu-l vor uita niciodat pe
cel ce le-a zugrvit atît de fru-
mos viaa".
întoarcerea la Sîngeorz s-a des-

furat într-o atmosfer plin de
veselie, cîntecul i gluma fiind

omniprezente.
i, iat sosit i ora sortit dis-

putei pentru primele locuri. Pe
scena slii ,,Hebe" au luat loc

concurenii, sala dovedindu-se ne-
încptoare, muli spectatori ur-

mrind in picioare întreaga des-

furare a concursului. Dup o

frumoas prezentare a staiunii

fcut de dr. Emil Cordo, medic
ef al staiunii, a început desfu-
rarea propriu-zis a concursului.

Un jxiriu compus din : Petru

Timi, preedintele Filialei Cluj-

Napoca, Emil Cordo, Ion Clipot,
directorul Casei de cultur i
Petru Lup, eful serviciului social

al D.P.M.O.S. — Bistria, Teodor
Bindea, masor a avut dificila mi-
siune de a aprecia rspunsurile
concurenilor.

In aplauzele receptivului public,

trei concureni — Gh. Leonte (Iai),

Gh. Timi (Timioara) i V. u-
lumee (Piteti) — au început o

aprig disput pentru primele trei

locuri, dar nici dup 12 întrebri

de baraj nu ne-au putut depar-

taja. Aa stînd lucrurile, juriul,

în aplauzele publicului, a hotrît

s ne acorde la toi locul I. Ne-a
urmat îndeaproape Georgeta Vîr-

lan (Tg. Mure), care a primit

meniune.

Dup concurs, am participat la

masa comun în aceeai atmos-

fer vesel, alturi de noi petre-

cînd o sear minunat i muli din-

tre cei ce ne-au aplaudat în timpul

concursului.

O meniune special merit fili-

ala organizatoare, Cluj-Napoca,
creia îi mulumim, în numele
tuturor.

Concursul, ca i celelalte puncte
din program au reuit s ofere
publicului o sugestiv imagine a

activitii desfurate de nevz-
tori, muli exprimîndu-i dorina
de a mai participa la astfel de
manifestri.
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ecte psihopedagogice

a copiilor

e alia

Transferul elevilor de la o coal
la alta nu este un fenomen nou. El

poate fi întîlnit atît în colile gene-
rale, cît i în licee i chiar faculti,

dar numai la început de an sau tri-

mestru, i foarte rar pe parcurs. In

colile de nevztori îns lucrul a-

cesta se petrece foarte frecvent. A-
proape în permanen ne vin noi i
noi copii de la învmîntul de mas.
Uneori i în trimestrul al III-lea i, da-

torat reglementrilor în vigoare,

coala nu-i poate respinge sau amina.

Aa se face c, de cîiva ani încoace,

coala noastr, de pild, se con-

frunt, cu o serie de probleme noi — de

ordin psihopedagogie în primul rînd

— cum ar fi : adaptarea acestor eleVi

la specificul învmîntului special,

alfabetizarea braille .a., a cror re-

zolvare prompt este cerut de ne-

cesitatea continurii i desvîriri?
procesului instructiv-edueativ al a-

cestor copii.

Dac sub raport cultural, scris-ci-

titul înseamn cunoatere, un mijloc

de comunicare mai ieftin i comod
între generaii i indivizi, aflai la

marc distan în spaiu i tîmp unii

de alii, sub raport psihologic, el pre-

supune stpînirea unui ansamblu de

operaiuni fizice i mentale simple

care funcioneaz în final ca un sis-

tem perfect de automatisme. Firete,
drumul constituirii lor nu este tot-

deauna drept i lin. începe de obi-

cei la vîrstele mici, cînd datorit plas-

ticitii mai mari a sistemului nervos
este nu numai o sarcin mult mai
uoar, ci i unul din obiectivele prin-
cipale ale aciunii pedagogice, con-
diia sine qua non a procesului ins-

tructiv ulterior. Dac avem în ve-
dere c formarea deprinderilor de
scris-dtit la copiii nevztori repre-
zint un drum cu obstacole mai mari
sau mai mici, care decurg din natura
deficienei însei — debilitate fizic,

motricitate sczut, inabilitate manu-
al etc. — nu va fi greu s admitem
c alfabetizarea bra'ille a copiilor pro-
venind de la colile de mas pe tot

parcursul colaritii, este ceva i mai
greu. i nu atît din cauza vîrstei,

cît a vederii, a resturilor de vedere
cu care vin. Explicaia faptului st
în urmtoarele : dac alfabetizarea li-

nul copil nevztor de G—7 ani în-

seamn a-i forma un sistem de de-

prinderi noi, pornind de la zero,

dec1
! cibernetic vorbind, în limitele

unui program relativ restrîns, alfa-

betizarea unui copil de 10—13 ani —
copii care vin cu aceste deprinderi

gata formate — înseamn a-i aduce
la acelai numitor, a le forma i
dezvolta alte capaciti, proprii per-

cepiei tactile ; adic, acele disponi-

Prof. TRAIAN OROS

biliti senzoriale care permit sesi-

zarea unui relief extrem de fin, iden-

tificarea unei configuraii de puncte
oarecare i a relaiilor dintre ele,

perceperea lor ca semne i simbo-
luri, ale unui coninut semnificat —
ceea ce, în plan psihic, echivaleaz
cu o rsturnare a tuturor deprinderi-

lor i obinuinelor de pîn atunci,

cu o bulversare a tuturor structu-

rilor psihofiziologice, care pîn la

venirea lor în coala de nevztori,
se desfurau în conformitate cu le-

gitile percepiei optice.

însuirea i practicarea sistemului
braille înseamn nu numai alte de-
prinderi — alt cod, alte reguli — ci

i aciuni de alt ordin, operaii care
solicit în grad diferit atenia, ima-
ginaia, memoria. Are loc ceea ce
D. Dmaschin numea ..elaborarea unei
noi scheme perceptive". Este obsta-
colul cel mai greu, clar nu singurul.

Mediul are i el un cuvînt de spus.
Nou i strin, straniu, pîn la un
punct, mediul acesta în care se tre-

zete pe neateptate, îl solicit la fel

de mult, de unde i reaciile mai mult
sau mai puin vii, care au nevoie de
timp i efort de adaptare, întocmai
ca- un organ transplantat. Faptul c
unii se integreaz relativ repede i
bine, arat c au gsit exact ceea
ce le lipsea : un mediu în care han-
dicapul vizual nu mai constituie un
motiv de izolare i complexare, o

cauz a rmînerii în urm la înv-
tur fa de ceilali.

Nu trebuie îneles de aici c toi
cei venii de la colile de mas ard
de nerbdare s-si însueasc sis-

temul braille. Dimpotriv, la cei

mai muli se poate constata o rezis-

ten vdit, în sensul c atît cît le

îngduie vederea restant nu renun
la scris-cititul obinuit nici în preg-
tirea leciilor pentru ziua urm-
toare, nici în însuirea sistemului
braille. E greu, aproape imposibil,

s-i depTinzi cu pipitul. Rezult
oare, c ar trebui s-i legm la

ochi ? Unii consider c pentru a-i

înva pe copii braillc-ul nu trebuie

s-i legm Ia ochi i nici s-i deprin-

dem s renune total la funcia ve-

derii. Atunc?, cum, s fie lsai s
citeasc braille-ul cu ochii ? Bineîn-
eles c nu. Ei pot fi lsai s urm-
reasc rîndurile i trecerea de la un
rînd la altul. Mai mult chiar, este

b/.ne ca aceti elevi s fie lsai s
scrie i s citeasc i în negru, tot

aa cum ambliopii cu vedere redus
e bine s fie învai s foloseasc
braille-ul. Nu tiu dac s-a renun-
at cu desvîrire la acoperirea ochi-

lor, procedeu larg folosit de tiflope-

dagogii mai vechi, tiu îns c unii

recurg în prezent la acoperirea rmi-
nilor cu o coal de hîrtie (mai ales

în timpul citirii). Trebuie observat
c, dei o coal de hîrtie pe miini
nu este tot una cu o cciulit tras pe
ochi — s zicem — te stînjenete la

fel i ca efect psihologic nu e de-

parte. In ce m privete, cu am
îmbriat metoda renunrii conti-
ente, la care adaug ca procedeu sti-

mularea xJOzitiv, apreciind laudativ,

în faa colectivului, efortul i rezul-

tatele celor ce renun la vedere.

Se înelege c numai interdicia ver-

bal de tipul „nu-i voie... nu-i bine..."

rmîne inoperant în asemenea situ-

aii.

In privina particularitilor psiho-

logice ale însuirii scrls-cititului bra-

ille, i la aceti elevi, procesul cu-

noate cele trei etape : prima, în care
activitatea de analiz i sintez, recte

de 'identificare a semnelor, are un
caracter difuz, elementar, cu inter-

ferene i confuzii între cele asem-
ntoare. Orientarea în spaiul csu-
ei, la scris, i meninerea rîndului

nu sînt deloc probleme simple. Pip-
itul se desfoar anevoios, cu înain-

tri i reveniri repetate la unul i
acelai semn, ceea ce dovedete efor-

tul de a percepe exact. Este etapa

în care se vede clar caracterul pre-

dominant analitic al percepiei tac-

tile. In etapa urmtoare are loc ela-

borarea schemei perceptive, despre

care vorbeam mai sus. Este faza în

care se formeaz imaginile i repre-

zentrile tactile i verbal-motorii.

Este momentul în care structurile

punctiforme avute sub deget sînt re-

cunoscute ca atare, uor i precis.

Ultima se caracterizeaz prin exis-

tena automatismelor. Este etapa a-

pariiei fenomenului „anticipaie",

cînd un singur element din text le

declaneaz rapid pe toate celelalte.

Din punct de vedere pedagogic, pro-

cesul acesta este mult mai bogat i
deci mai complex. înainte de toate,

pentru c lipsete motivaia. Aproape
toi copiii care ne vin de la colile

de mas au o vedere destul de bun,
ceea ce face s nu poat renuna uor
la aportul ei. E curios, poate, dar

aa e. Cu cît vd mai bine, cu atît

reuesc s scrie i s citeasc în

braille mai greu i cu mai multe

greeli.

Unele dificulti îi gsesc explica-

ia în rsturnarea deprinderilor de
scris-citit mai vechi, cum ar fi scri-

erea de la stînga spre dreapta. In

faa situaiei noi, elevii rmîn sur-

prini, deconcertai, inabili la început.

i chiar mai tîrziu, cînd par s fi

(Continuare în pagina a 21-a)
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Campionatul republican individual

de atletism al nevztorilor
între 19—21 septembrie 198S a avut loc în munici-

piul Bacu faza f.nal a Campionatului republican in-

dividual de atletism, care a reunit în acest an 63 spor-
tivi din toate filialele asociaiei.

Concursul s-a desfurat în foarte bune condiii, pe
stad'.onul „23 August" din Bacu, avînd ca aliat un
timp foarte frumos.

Au participat 13 fete i 50 de biei, la 20 de probe.
Dintre sportivii cu cele mai frumoase rezultate, men-

ionm pe : Tudoria Chilian, Georgeta Moscal, Felicîa

Rducanu, Ion Cmar, Ion Birtolan, Constantin Tescu,
Vasea Minai Chelariu i Alexandru Mark.

Pe tot timpul desfurrii concursului oamenii mun-
cii din cadrul Filialei Bacu, gazda acestei aciuni, au
fost alturi de concureni, pe statfion i în afara lui.

In seara de 20 septembrie 1986 formaia artistic
a filialei a dat în cinstea oaspeilor un spectacol, dup
care a urmat o reuniune tovreasc.

Se cuvine s remarcm deplina sportivitate a tuturor
participanilor, precum i faptul c mai multe filiale

au îneles necesitatea stimulrii tinerilor în practicarea
sportului, prezentînd în concurs atlei de perspectiv
(Constantin Tescu, Ion Iîirtalan, Mihai Ichim, Ocîavian
Manca, M. Chelariu, Vasile Zele).

RUXANDRA MCISE

s

Echipa de atletism a Filialei Craiova. Sus :

Leontin Mladinescu, antrenorul Ion M/h-
j

ilescu i Mihai Chelariu. Jos : Marius Cim- *

poeru, Angela Mladinescu i Ion Udrea. I

O reuit final republican de ah
pe plaiuri gorjene

în mica i cocheta staiune balnear Scelu, din
judeul Gorj, in perioada 16—19 octombrie 1986 s-a

desfurat faza final a Campionatului republican de
.ah pe echipe, rezervat nevztorilor.

Scelu, care înseamn sat mic sau stuc, aflat in

partea de nord a judeului, între dealuri îmbrcate în

pduri, la altitudinea de 350 m, a fost cunoscut de pe
vremea romanilor, care ii numeau Sacellurn. Dup is-

toricul gorjan teinescu, denumirea localitii Sacellurn

provenea de la forma rotund a coperiurilor caselor,

cu pant mare pentru scurgerea apelor i a zpezilor.
Rîul Blahnia erpuiete prin mijlocul staiunii, printre

casele i vilele construite aici în ultimul timp. Cele

cinci izvoare captate conin ape minerale termale de
22—27 grade C, cu efect terapeutic. Ling izvorul S-
eelata a fost captat un alt izvor, cu efecte terapeutice
deosebite in unele boli de ochi (conjuctivite, cataracte).
Ui-, lucru unic în ar — este lacul cel mai mare din sta-

iune, care îi schimb culoarea din violet închis în

violet deschis i apoi în verde, in funcie de anotimp
i sub influena razelor solare.

In anul 1886 a fost. gsit în rîul Blahnia o plac
comemorativ provenit de pe monumentul „Esculap
si Hygiae^ ridicat de ctre împratul Tiberius Marci-
anul, drept recunotin c s-a vindecat prin puterea
tmduitoare a apelor minerale din acest loc. Pe aceast
plac se poate citi inscripia „Marcus Tiberius Marci-
anul Hesculapio et Hygiae virtue aquarum vatum saluit-'.

An 275 e.n.

Rundele fixate în cele trei zile de concurs s-au
disputat în vila Scelata, unde cele patru echipe fi-

naliste ale filialelor Bucureti, Iai, Ploieti i Tg. Mu-
re au avut asigurate condiii corespunztoare de ca-

zare i joc.

Noi gazdele, — Filiala teritorial Craiova — am
organizat activiti care s ocupe i timpul liber aJ

< oncurenilor : vizitarea lacurilor termale, a parcului

i a împrejurimilor staiunii. De mult interes s-a bu-

curat vizitarea parcului din mijlocul staiunii, unde
sînt expuse sculpturi în lemn, de mari dimensiuni,
inspirate din viaa localnicilor i care au fost aezate
aici de sculptori renumii din ar. La dorina expri-
mat de ahitii nevztori i de cei din localitatea

Scelu, în seara zilei de sîmbt, 18 octombrie a avut
loc o întîlnire amical în care membrii asociaiei noas-
tre au obinut o victorie categoric de 3— 1. Sala de

joc a fost plin de vizitatori, care ateptînd rezultatele,

erau curioi i emoionai.
' Pe toat durata acestei competiii, Petre Sceleanu,

arbitrul delegat de C.J.E.F.S. — Gorj, a condus com-
petent întrecerea, adueîndu-i o contribuie esenial la

stabilirea corect a clasamentului. In urma rezultatelor

obinute, echipa Filialei Ploieti s-a clasat pe locul I,

locurile II, III i IV fiind ocupate în ordine de echi-

pele filialelor Tg. Mure, Iai i Bucureti.
Consemnez cîteva opinii ale sportivilor, referitoare

la modul în care s-a desfurat acest campionat.

Morar Mihai (Tg. Mure) : ..Consider c acest cam-
pionat a fost o reuit i felicit pe organizatori"

;

Nicu Nistor (Iai) : „întîlnirea a constituit un bo-
gat schimb de experien, util pentru toi. Mulu-
mim tuturor, în special Filialei teritoriale Craiova, prin
reprezentantul ei, pentru condiiile ce ne-au fost create"

;

Petrache Popa (Bucureti) : „M-am simit foarte bine,

am avut condiii excelente de cazare i de joc"
;

Prof. Ion Sebeni (Ploieti) : „A fost un concurs la

care participanii au luptat pentru fiecare punct, des-

furîndu-se în deplin fair-play. Trebuie menionat c
aceast final a constituit i un minunat prilej de cu-

noatere a unor locuri pitoreti. Organizatorii s-au str-
duit i au reuit s creeze un climat plcut".

Nu pot s nu subliniez în final comportamentul ire-

proabil al tuturor participanilor. La desprire, rai-am

amintit cuvintele lui Hemingway : „Sportul te înva
s cîtigi în mod cinstit i s pierzi în mod demn".

COKNELIU GAE
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SPORT
nou întâlnire

la Braov
La poalele dantelate ale Timpei,

istoria a incrustat fapte cu str-
luciri de diamant, iar istoria evu-

lui nostru i-a adunat lumina i a

revrsat-o cu generozitate asupra

frumoaselor înfptuiri.
•"

Bijuteriile montate In diadema
Timpei, surid în soare, întrecîn-

du-se parc s strluceasc mai
tare i mai curat.

Printre aceste minunate bijute-

rii, înlate i lefuite de mîinile

harnice ale braovenilor, se afl
i complexul sportiv i de agre-

ment „Voina".
Intr-una din slile complexului,

la 10 octombrie 1986 a avut loc o

atractiv intîlnirc de rolbal. Spor-
tivii nevztori din judeele Bi-
hor, Bacu i Braov s-au între-

cut la aceast disciplin, mai pu-
in cunoscut, reuind s culeag
vii aplauze.

Organizat de Coop. „Progresul"
din Braov, cu sprijinul clubului

„Voina" din localitate, competi-
ia a reuit s-i mobilizeze pe iu-

bitorii rolbalului din judeele o-

mintite, in cadrul „Cupei Pro-
gresul", ediia a doua.
Dincolo Î7is, de lupta pentru

titlu i pentru cîtigarea trofe-
ului, nevztorii au demonstrat
înc o dat posibilitile lor de
afirmare pe trîm, sportiv. De altfel,

întrecerea la care ne referim a
fost elocvent în acest sens. Mai
mult, rolbalul ca joc de echip
este adecvat celor fr vedere i
noi, iubitorii ha, îi prevedem o

*W»X»|?«

Echipa de rolbal a Coop. „Progresul" - - Braov, în atep-

tarea mingii.

larg dezvoltare în viitor, dac
tehnicienii i juctorii vor munci
cu pasiune i seriozitate.

Dei cupa a fost cîtigat de

sportivii braoveni, putem afirma,

fr riscul de a grei, c echipele

competitoare au fost de valoare

aproximativ egal. Avînd în ve-
dere aceast situaie, juctorii bra-

oveni vor trebui s se preg-
teasc cu seriozitate, intrucit este

foarte posibil ca ediia a treia a

„Cupei Progresul" la rolbal, s
fie cîtigat de inimoasa i omo-
gena echip de pe malurile Bis-

triei.

In 1985, trofeul a fost citigat de
echipa din Oradea, iar anul acesta
de cea din Braov. Cîtigul ce!

mare a revenit îns sportului i
prieteniei.

Trebuie s menionm i de a-

ceat dat c meritul principal

ii au nevztorii ardeni, împreun

Juctorii echipei "braovene, într-una din pauzele partide-

lor. La sting, Gheorghe Paraschiv, maistru, la dreapta,

prof. Doina Flenche, antrenor.

cu preedintele filialei lor, Lajos

Cseppento, care au reuit s intro-

duc i în ara noastr acest joc,

de o larg rspindire in rîndul

celor fr vedere de peste hotare.

Deci, dragi ardeni, primii i pe

aceast cale mulumirile noastre.

Conducerea Coop. „Progresul" —
Braov s-a strduit i a reuit s
asigure o bun desfurare a com-

petiiei. Au asistat la întrecere

reprezentani ai unor instituii i
organizaii obteti. Astfel, au fost

prezeni : Rodica Mciuc, pree-
dint a U.J.C.M. — Braov, Vasile

Rinoveanv, preedintele clubului

„Voina" din localitate, Ivanciu

Popescu, din partea UCECOM-ului,
Florea Oprescu, redactor principal

la revista „Via nou", Gheorghe

Pop, preedintele Filialei Braov,
împreun cu membrii comitetului

executiv i efii tuturor compar-

timentelor din cooperativa noastr.

Dar iat clasamentul final : lo-

cul i _ echipa Coop. „Progresul"

— Braov, locul II — echipa coope-

ratorilor de la „Sporul" — Bacu
i locul III — echipa Coop. „Munca
invalizilor" — Oradea.

Rolbalitii nevztori se vor în-

tîlni din nou în luna noiembrie, la

Bacu. Sintem siguri c întrece-

rile vor fi tot aa de disputate,

iar gazdele vor fi i mai ospita-

liere.

In încheiere, consider c rolba-
lul trebuie introdus pretutindeni
unde exist condiii optime pentru
practicarea lui. Profesorii i teh-
nicienii notri, care se ocup cu
educaia fizic în colile speciale

ar trebui s-l includ în progra-
mul lor de lucru. Roadele muncii
vor fi in acest caz i mai fru-
moase, pentru c jocul de rolbal

solicit nu numai muchii, ci i min-
tea, obligîndu-l pe nevztor s
fie cit mai mobil, s caute i s
gseasc soluii rapide. In felul

acesta, orientarea în spam, atit

de necesar celor fr vedere, va
cîtiga in substan.

IOAN COZMA
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In imagine, juctorii celor trei echipe de rolbal,

dup acordarea premiilor.

Lotul participanilor la finala Cam-
pionatului republican de ah, pe
echipe, în faa vilei Scelata.

Al Vl-lea campionat

mondial de ah
al nevztorilor

Prof. VALEK DEMIAN

Moscova 6 — 20 octombrie 198G. O delegaie a Asoci-
aiei nevztorilor din P.S.R., alctuit din cunoscutul
campion M. Irimia, însoit de prof. V. Demian, antrenor
i interpret, a plecat spre Moscova în seara zilei de
i octombrie 1986, locul unde, pentru a 6-a oar, I.B.C.A.

avea s proclame noul campion mondial.

Organizarea întrecerii de ctre V.O.S. a fost im-
pecabil. Jocul, masa, cazarea, diferitele întruniri i
conferine, toate s-au desfurat la Hotelul „Sport" de
pe Leninski Prospekt. O zon nou, cu blocuri impu-
ntoare, cu spaii largi, cu parcuri i grdini, care acum
au tonuri de galben, rou i maro.

O armonie aproape perfect a domnit între parti-
cipani. La fel între tehnicienii prezeni i în relaiile
cu organizatorii, o echip puternic i competent.

Nu putem spune armonie perfect cci la ah, ca

i la celelalte discipline sportive, cel ce pierde se

supr puin. Noi ne-am suprat mai mult, spre sfîrit,

cînd juctorul nostru a obosit, dup o serie de partide
foarte disputate, jucate la voltajul la care joac Mihai
Irimia.

Campionul mondial Vladimir Berlinski, un tînr blond
cu ochelari (groi) a jucat foarte curat, bine condus de

maestrul sportului U.R.S.S. Korzin, ca antrenor. A ex-

celat cu albele, în jocurile deschise, cu care i-a întrecut

pe concurenii direci : P. Dukaczevvski (Polonia), egal

cu el cu 8,1/2 (din 11) i O. Dobierzin (R.D.G.), cu 8

puncte.

Interesant este c departajarea locurilor 1 i 2 nu
a reuit-o sistemul Bucholtz, ci doar al 3-lea criteriu,

Sonneborn-ul.
Campionul nostru a realizat 5 puncte avînd ad-

versari incomozi aa cum au norocul unii la sistemul

elveian, dac ansa nu-i plaseaz pe un culoar fa-

vorabil.

L-a învins „sîngeros" pe campionul belgian si fin

poziional pe cel maghiar i pe cel spaniol. S-a întîmplat ca

tocmai cu noi, tînrul reprezentant al Columbiei, brunet

i cre, s prind cea mai bun zi a lui.

Astfel am obinut un loc în fruntea celei de-a 2-a

jumti a plutonului de 24 participani. Chiar 25, dac-I
socotim i pe preedintele I.B.C.A., Bestman, care a

jucat în runda 1, datorit întîrzierii concurentului indian.

Aceast luare de contact cu elita ahului mondial,

într-o competiie de nivel apreciat de însui Mihail

Moiseevici Botvinik, este — susinem — foarte valoroas.

Participanii au avut toi mai multe jocuri la activ

decît noi, partide de concurs la nivel internaional i
au jucat mai relaxat.

Pentru a obine rezultate la nivelul, la care sîntem
cotai, prin performanele anterioare, trebuie s ne
gîndim la o activitate la un nivel mai bun de profesi-

onalitate ahist. Avem posibilitatea s o facem.

Prietenia, dorina sincer i natural exprimat de
pace, înelegere între toi oamenii de bine au fost sen-

timentele dominante, într-o Moscov mare i frumoas,
in zilele splendide ale acestei toamne nostalgice.
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în dmcuri
în adincuri de izvoare,

Vd o lume cltoare,
Cu armuri i cai de unde !

în adincuri de izvoare,
Vd cum merg, Ia trap clare,
Voievozi i oti btrlne,
Cu-ale lor iubiri strbune.
Ei se-ntorc de Ia rzboaie,
Plini de rni, prin recea ploaie,

Dar au inima curat
i simirea ne-ntinat

!

Prin arina moale, cald
Degetele mi se scald,
Iar din adineimi tcute.
Oti în zale, nevzute,
Urc-n degetele mele
i simt cum palpit-n ele,

O istorie viteaz
i un neam cu spia treaz.
Lacul limpede se-ntinde
Cit privirea nu cuprinde

!

Chiar i-o salcie pletoas,

Cu fonire mtsoas,
Toaice-ncet i cu rbdare,
O poveste cu izvoare,

Care scot din mari adincuri,
Fapte vechi i oameni vulturi

!

Uriai ce in în palme
Muni, pduri, lacuri ce doarme
i care, în somn, cuprinde
Ceru-nireg, în blînde unde !

Vd prin brazd i prin valuri,

Cum palpit idealuri.

Vd cohortele latine,

Cum se-nal ctre nune !

Vd cum trec în iure dacii

i aud cum cheam bacii

Turmele, la stîni, pe creste !

Simt cum din adincuri, crete
Spia mea romano-dac,
i eu cresc, ca bradul parc,
Cu strmoii-n rdcin,
i prezentul în tulpin.

loan Cozma

I
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îmi place nespus sa rsarim...

— Bun dimineaa, rou înflcrat

!

Soreîe-i va terge rou,

Iar eu îmi voi umple sufletul

De culoarea prului tu.

A vrea s rsârim în fiecare clip

îi întind visul ca s zburm.
Dar toate astea sint o libertate prea mare,
Pentru un ochi întunecat.

n uiîtmui r

în ultimul
i în primul rînd,

Este EA.
Frumoas ca iubirea i lumina,
Iar mie mi-e drag Ia fel.

Sînt îns unii

Care spun ca vom avea doar o cas de aer
Pe un pisc foarte Înalt

Sau alii care spunC e prea frumoas pentru mine,
Pentru mine care sînt un paria
Si un tip numai bun
S trag pisica de coad !

i asta o spun
Nu pe fa, e drept,

Tocmai despre mine

Un om care nu poate suferi pisicile

Dar cum arat oare o pisic ?

Era parc un animal mic, cu blana,

Care zgîrîia ru,
Mai ales dac era blinda,

în orice caz, nu zbura...

Acum, în casa de aer luminos,

Ea vrea s-mi spun
C va veni cu mine,Cm va urma oriunde.

i pentru o clip,
Doar pentru o clip,
Eu am crezut c aa se va întlmpla.

Doar pentru o clip,
Pentru c nici una din fiicele Luminii

Nu va urma vreodat întunericul l

Am s m duc acum singur...

Acas.

e—

Plou înbuit.
Plou îndurerat i monoton.
Ghilotina beat a întunericului a czut
Deasupra roilor soarelui.

Ploaie de spini embrionari în corola florilor.

Merg singur pe oseaua personal
i ploaiam bate,

Ca o îmbriare deart
Pentru nu tiu care vin.

D.C. Mariuescu
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împrirea fraciilor ordinare
Mi-am desfurat acti-

vitatea la trei coli, în

Ferentari — spre capt
— i Prelungirea Feren-
tari, cartier periferic al

Capitalei, populat de
muncitori, gospodari vred-
nici, dar i de multe fa-

milii de igani.

Prin anii 1945—1950,
dou erau aciunile im-
portante pe trîmul în-
vmintului : alfabetiza-

rea maturilor i colari-
zarea copiilor. Amîndou
se desfurau greu, din
cauza srciei de dup
rzboi, a lipsei de interes

a fostului regim, precum
i din cauza concepiilor
greite de atunci, privi-

toare la tiina de carte.

Dac copiii prindeau s
scrie i s citeasc un
pic, dup o clas-dou
promovate, se considera

c e prea de-a j uns.

Lupta foarte grea era

îns cu iganii. Sînt inte-

ligeni, dar prea petrec-
rei i nu ddeau nici doi

bani pe coal.
Sigur, s-au schimbat

multe de atunci, s-au

schimbat condiiile de
via i, implicit i obi-

ceiurile lor tradiionale.

colarizarea se fcea
greoi pentru clasele I—IV,

dar devenea de-a dreptul

chinuitoare la cele de la

ciclul doi. Pur i simplu,

se opuneau prinii, care

considerau o performan
ca odraslele lor s aib
patru clase i socoteau

pierdere de vreme i un

lux continuarea cursu-

rilor. Copiii care se sl-

tau puin, trebuiau s
vad de fraii i surorile

mai mici, cci erau des-

tui.

Profesorii cutau i fo-

loseau tot felul de pro-

cedee pentru a-i aduce la

coal. Veneau mai de-

vreme, ca înainte de pri-

ma or s fac vizite pe

la domicilii i s-i adune

elevii.

S-au întîmplat destul

de des i scene cu totul

neplcute, cînd diriginta

lua de acas un elev în ab-

sena mamei i aceasta,

cu o falc-n cer i alta-n

pmînt, da buzna în clas

i-i scotea biatul sau
fata în ocri i palme,
iar profesoara, care în-
cerca s-o tempereze, se
alegea cu afronturi, ce
continuau i în strad.

Reuita depindea, în
primul rînd, de gradul
de afeciune al copilului
pentru coal, iar aceasta
se realiza numai cînd e-
levul avea rezultate bune
ia învtur. Dac lui

îi plcea s vin la coa-
l, prinii deveneau mai
slabi în a-1 împiedica.

îmi amintesc chiar o în-
tîmplare cu Jurubi al

meu, din clasa a V-a. A
zrit-o pe maic-sa ve-
nind spre coal, cci
clasa avea ferestre spre
strad, i a strigat :

— Vine mama ! S nu-i
spunei c sînt aici ! A-
poi, s-a ascuns. Dup un
minut, intr furioas în

clas.

— Unde e derbedeu',
c-1 mnîne !

Venise i cu un retevei
în mîn.
— Pi, nu-i. Am cre-

zut c e bolnav, am
minit eu aparent lini-

tit, temîndu-m îns c
ar fi putut s-1 pîrasc
vreun coleg.

— Mi-au spus vecinii

c a plecat cu crile.
Unde o fi umblînd ?

— Du-te acas i cau-
t-i de treab, c vine el,

am mai adugat eu.

— V cer pardon d
deranj, a mai zis mama
lui Jurubi ieind.

Am fcut semn cu de-
getul la buze, clasei, pîn
s-a îndeprtat.

Ce situaie ! Minise
clasa întreag, în frunte

cu mine. A ieit i b-
iatul de sub banc, rou
la fa, jenat i el de
întîmplare.

Seara, dup cursuri,

l-am dus pe Jurubi a-

cas, ca s-mi îndrept

greeala de a-i fi minit
mama. Biatului îi era

fric ; se vedea dup
înfiarea îngrijorat.

Repeta mereu pe drum :

„Poate o fi venit tata".

Taic-su îl rsfa, c

era primul copil. Mai
aveau patru dup el, deo-
camdat, într-adevr, era
i tatl acas, cu un ve-
cin i un frate, la uic
fiart. Mama s-a cam fîs-

tîcit cînd m-a vzut. Un
coleg, am aflat a doua zi,

alergase înaintea noastr
i povestise întîmplarea
numai mamei, la poart.

Cînd a auzit i tatl,

a strigat cît a putut la

nevast-sa :

— S nu mai faci asta,

f, c te mnîne !

Am obinut promisiu-
nea ambilor prini câ

nu-1 vor mai opri de la

coal, dar a trebuit s
ciocnesc cu ei i o ce-
cu de uic. încerca-

sem eu s-i conving c
in regim, dar mi-au spus

c nu m cred i c nici

nu m silesc, dar vor con-

sidera c motivul e tot

scîrba de ei.

•i acum s povestesc i
despre lecia legat de

titlul acestei amintiri.

La clasa a V-a, elevii

veneau de multe ori cu

baz slab. Uitau tabla

înmulirii în timpul va-

canei sau încercau s
învee pe de rost i re-

zolvarea problemelor.

Cu multe, multe medi-

taii i exerciii suplimen-

tare, urmrite i contro-

late acas unde se putea

sau la coal, pe apucate,

reueam s aduc clasa Ia

un nivel mijlociu.

Fraciile ordinare for-

meaz un capitol foarte

important al aritmeticii,

dar elevii îl însuesc cu

destul greutate. Dintre

operaii, înmulirea este

mai uoar ; nu se face

aducerea la acelai nu-

mitor i simplificrile re-

duc efortul calculelor.

La lecia la care tre-

buia s predau împri-
rea, le-am spus copiilor

c, dac vor fi ateni,

vor înelege uor ope-

raia.

Dup predare, l-am scos

pe Jurubi, cci ceruse,

cu mîna ridicat, s rs-
pund el întîi. I-am dic-

tat exerciiul. Insistam, în

mod deosebit, ca elevul
la tabl s explice pas
cu pas ce lucra, deci s
vorbeasc. Una din difi-

cultile, cu care aveam
de luptat în colile- noas-
tre, era greutatea în ex-
primare a elevilor, din
cauza srciei vocabula-
rului.

Jurubi al meu, care
ieise foarte entuziasmat
Ia tabl, începe s spun :

— Pentru a împri o
fracie ordinar la alt
fracie ordinar, trebuie

... i se oprete.

Se lsa cînd pe un pi-

cior, cînd pe cellalt...

Se apropie de tabl tare,

mai s-o ating cu nasul.

— Trebuie ...

Pierduse termenul, nu
mai gsea cuvîntul „in-

versm". Se înroete
pîn în vîrful urechilor,

apoi, luîndu-i inima în

dini :

— ... s-o dm p-a doua
cu curun-n sus... i în-

mulim.
Hohote în toat clasa.

Am rîs i eu.

L-am pus s repete de
cîteva ori : „s inver-

sm fracia împritoare".

Lui Jurubi i-au dat

lacrimile. Nu era vino-
vat. Era exprimarea fo-

losit curent în familia

lui.

Mai departe a lucrat

bine, a fcuf uor sim-
plificrile. I-am mai dat
un exerciiu, ca s se

obinuiasc s spun re-

gula corect. I-am sczut

totui un punct pentru c
nu se exprimase mate-

matic.

A sunat. Era bine ve-

nit recreaia.

In curte, între copii,

pe sal se auzea mereu :

„Jurubi a zis...".

La clasa paralel, a-

proape c n-am putut

s-mi desfor lecia con-

form planului pregtit.

Nici o serie n-a înv-
at atît de repede i te-

meinic împrirea fracii-

lor ordinare, ca cele dou
clase pe care le-am a-

vut atunci.

S fi fost Jurubi ca-

uza ?

AURELIA DODU

__i
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Proverb neîneles
ION DRAGANA

— Ne apropiem de Ploieti !

...spune sora lui Alee, cu gîndul
de-a o ateniona pe asistenta me-
dical i, ridieîndu-se, adaug : s
ies i eu puin.
Pe coridorul vagonului, cei doi

frai stau foarte apropiai de fe-

reastr, s nu-i incomodeze pe cei

care circul încoace i încolo. P-
rul le flutur în curentul iscat de
viteza cu care acceleratul îi cro-

iete drum. Aerul încrcat de
miresmele cîmpului le umple piep-

tul, ptrunzîndu-le toat fiina. In

acest timp, asistenta medical, mai
exact Nuca, pe numele ei, se pre-

gtete de coborîre. Ea îi salut pe
cei rmai în compartiment, urîn-

du-le cltorie plcut i iese.

Aurora o urmeaz atent i gata

s-i poat fi de vreun ajutor. Co-
borînd pe peronul grii Ploieti

Sud, Nuca se pomenete deodat
îmbriat din partea stîng.
— S nu ne-ndeprtm, zice

Aura, pe un ton amical. S nu
plece trenul fr mine. Nu prea

mi-ar psa, dac nu a fi cu bu-

nica.
— i ce-ar crede cei de-acas.
— Le dau telefon.

i propune s stea pe banc.
— Cînd uier locomotiva, î-

nesc i ...m-am si agat !

— Da. Dar dac nzdrvnia ta

te cost vreo mîn sau vreun pi-

cior ?

Aurora se conformeaz sfatului

dat de fata mai mare decît ea

i se aeaz pe treapta de jos a

scrii vagonului.

— Eti de aici, din Ploieti ? o

întreb ea pe cea de jos.

— Nu. Merg în vizit la un fost

profesor de muzic i compozi-
tor.

— A fi mers i eu. Nu tiu de
ce îmi pare ru c trebuie s ne
desprim !

— i mie îmi pare ru, recu-
noate Nuca. Observ c eti o

fat cumsecade !... Dac ne-am fi

cunoscut înainte de vacan, te-a
fi invitat la mine, în staiune.

Mgulit de apreciere, Aura îi
înfrîneaz ticul de a se legna i
o prinde pe dup gît, cu amîndou
braele, pe fata pe care nici m-
car nu tie cum o cheam, zicînd

cu intenie, aproape optit :

— îmi place de tine !... Era s
mor de rîs, adineauri...

— Au t ip Nuca. Prinde-te de
bar, s nu plece trenul !

— Ei, ce m-am speriat ! tresare

Aura, rîzînd de spaima care o în-

cercase. (...) vrei s spun ceva ?

— Ce ? se arat curioas Nuca.

— Ei, dac mergeai la Bucureti,
ii fceam cunotin cu fratele

meu mai mare !

— i de ce neaprat cu cel mai
mare ?

La rîndul ei. Aura rîde cu în-

eles i, învingîndu-i sfiala, îi
dezvluie dorina...
— i eu mi-a dori o cumnic

aa ca tine, recunoate Nuca.
— Aa ca mine ? întreab Aura.

Eu nu sînt nici frumoas, nici urît.

Aa zice bunica. i Nucu e tot ca

mine : nici urît, nici frumos, da'

e totdeauna vesel i nu se plînge

nimeni de el. Da' Cristi se ine
numai de rele.

— i Nucu e cel mare sau cel

mic ?

— Cel mare, rspunde Aura sim-

plu.
— Dar tu, tii cum m cheam

pe mine ?

— Chiar, nu tiu !

fragment de povestire

— Ei, bine, afl c numele meu
este... Nuca...
— Ce potrivire ! se mir Aurora,

bucuroas : Nuca i Nucu, Nucu
i Nuca !

— Sora lui Alee mi-a vorbit i
ea de unele potriviri dintre mine
i el. Din pcate, infirmitatea mea...

A uierat locomotiva ! i las, nu
mai plînge, c nu rmîn eu ne-

mritat. Cunosc atîia biei, în

situaia mea !

Aurora încearc s se liniteasc
i o întreab :

— De unde tii c e locomotiva
noastr ? C uier o grmad de
locomotive !

— Gata, strig Nuca, grbit.

Trenul se pune în micare. Cele
dou fete îi strîng i-i scutur
brbtete mîinile, urîndu-i ce-i
pot ura, în grab, dou prietene

care se despart.

— S nu uii numrul de telefon !

— Nici o grij, Aura drag !

Furai de peisaj i de gînduri,

Alee i sora lui nu au observat-o

pe Nuca, trecînd s coboare. Din
cînd în cînd, ei îi aruncau cîte

o privire, unul celuilalt, ca doi

necunoscui, care parc s-ar mai fi

vzut cîndva. în gar, Alee risi-

pete aerul de mister, cu o între-

bare mai mult ca pentru sine :

— S fi fcut o glum ?

— S tii, Alee, c i eu m-am
gindit la asta.

— Da, întrete Alee. Asta cred

c a fost. Sînt convins c o fat
ca ea nu putea s foloseasc un
proverb, aa... fr rost. i dac
o observam c zîmbete... dar cred

c nu prea eram atent i mi-a

scpat acest amnunt. Poate ai ob-

servat tu ceva ?

— Din pcate, nici eu, li rs-
punde sor-sa. Cui i-ar fi trecut

prin cap?... Mi, i cînd te gîn-

deti c noi stm aici i ne fr-
mîntm s înelegem ce-o fi vrut

ea s spun cu proverbul la p-
ctos i sraca fat o fi coborît.

Cred c nu ne-am desprit ca

oamenii.

— Ai Ureptate, e de prerea ei,

Alee.

Condui parc de instinct, ei se

apropie de ua din urm a vago-

nului. Dar cînd s ajung la co-

borîre, trenul tocmai se urnete
din loc. Convini c au venit de-

geaba pîn acolo, o vd pe asis-

tenta medical salutînd de mama
focului, pe cineva din tren. Amîn-
doi se grbesc s-i strige ,,la re-

vedere".

Nuca le rspunde i lor, cu i
mai mult entuziasm, gesticulînd

spre ua de unde vin urrile. Ea
nu las deloc impresia c ochii ei

ar fi goi de lumin. Numai cine

nu tie c-i lipsete vederea, nu
poate fi uluit de felul în care ea

se descurc, absolut perfect. i
dac pentru oricine o vede în a-

ceste clipe, fata de pe peron trece

drept o persoan normal, pentru

Alee i sora lui, care cunosc rea-

litatea, ea este un exemplu ce-i

incint. în sfîrit, sînt pe deplin

mulumii c au reuit s-o mai
vad o dat.

Nuca rmîne in forfota grii.

Bucuria pe care o radiaz, îi este

îngheat de o adinc cugetare

:

„Au disprut ca nite bici de

spun, plcut colorate, distruse în

scurt timp de adierea uoar a

vîntului".

i a zis c ar fi cuminte s stea

puin pe banc, s se gindeasc

la cele petrecute i s mai scape

de povara de gînduri care îi în-

ceoeaz atenia.

A trit adevrate clipe de feri-

cire. Asemenea clipe mai trise ea,

cînd era mic i urca în podul

casei.

O raz de soare ptrundea prin

semi-întunericul de acolo, ca un

uvoi suspendat în aer. în acel

uvoi de lumin, firioare de pral

i scame uoare alergau, se în-

vîrteau i se rsuceau. Era o

joac, o zbenguial de toat ad-

miraia.

Aceste mici particule fac o ade-

vrat minune ! Acum sînt de

toate culorile. O adevrat lume

de basm. Iat i bicile de s-
pun, la care se gîndea cu cîteva

clipe mai înainte, plcut colorate

i sclipitoare. i ppui ? ppu-
ile IVÎuppets de la televizor. Ce

glgioase ! Dar sînt chiar copii

adevrai ! Se joac în faa casei !

(Continuare îri pagina a 2i-a)
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Cui îi este team de Jorge Luis Borges ?

La aceast întrebare ar fi potrivit
s rspund „Academia suedez" care,
pîn în clipa morii scriitorului, sur-
venit în iunie 1986, i-a refuzat aces-
tuia „PREMIUL NOBEL" cu toate
e, înc din 1970, ziarul „II corriere
della Sera" din Milano îl propune
pe Borges pentru înalta distincie,
propunere reluat ani la rînd de la-

ureai ai premiului, de mari personali-
ti culturale, de instituii de cul-

tur. S fi fost Îngrijorat i decon-
certat juriul de la Stockholm în faa
unei literaturi care, cu toate aripile

desfcute atinge culmile poeziei, ex-
perimentul scriiturii, fantasticului ?

Nu tim mai mult decît c imaginind
paradisul ca pe o „imens bibliotec",
Borges dovedete un cult pentru li-

tera scris i c prin tumultul cu-
riozitii i preocuprilor sale, aduce,
în plin secol XX, imaginea unei per-
sonaliti renascentiste, visind parc
mereu s îmblînzeasc universul prin
puterile civilizaiei alfabetului, Roata
vieii sale se mic potrivit legilor

„Galaxiei Gutemberg".

S-a nscut la 24 august 1899, în
cartierul Palermo din Buenos Aires,
într-o familie înstrit. Un bunic era'
portughez, iar o bunic englezoaic.
Borges deprinde înc de mic aceste
limbi i, la vîrsta de 8 ani, alturi
de romanul „Fluviul fatal", inspirat
din „Don Quijote", scrie in englez
un eseu despre mitologia greac. Mai
tîrziu familia face o cltorie în Eu-
ropa, unde, prins de rzboi, se sta-
bilete pentru patru ani la Geneva.
Adolescentul înva germana, tradu-
cînd din poemele lui Heine i, bine-
îneles, franceza locului, limb în
care el îi susine bacalaureatul. In
1918, o consultaie oftalmologic la
un spital din Lugano, confirm pri-
mele semne de slbire a vederii tî-

nrului de 19 ani. In anul urmtor,
Borges se gsete în Spania, unde
timp de trei ani, particip la micarea
literar de avangard, numit aici

„ultraism", ale crei principii înnoi-
toare promoveaz scrisul liber i
îndeamn la desinhibarea imaginaiei
prin mijlocirea metaforei explozive.
Întors la Buenos Aires, se consacr
unei activiti literare i publicistice
care va continua 60 de ani de acum
înainte.

Tiprete volume de versuri, între
care : Fervoare pentru Buenos Aires
(1923), In faa lumii (1925), Poeme
(1954), Pentru ase corzi (1965), Elo-
giul umbrei (1969), Aurul tigrilor

(1972), Conjuraii (1978).

Volume de proz scurt : Istoria
universal a infamiei (1935), Grdina
potecilor care se bifurc (1942), F-
uritorul (1960), Raportul lui Brodie
(1970), Cartea de nisip (1975).

Volume de eseuri : Cercetri (1925),

Limba argentinienilor (1928), Evaristo
Carriego — monografia unui poet ar-
gentinian — (1930), Istoria eternitii
(1936), Alte cercetri (1952).

Cu excepia cîtorva evenimente dra-

matice, traseul existenei scriitorului

va intersecta destinul crilor i al

publicaiilor. In 1931, apare în capi-

Prof. KADU SERGIU RUBA
tala Argentinei revista „Sur", în pa-
ginile creia Borges va figura în ca-
litate de colaborator permanent. In

1938 este numit ajutor de bibliotecar
municipal, post pe eare-1 îndrgete
mult, dar în decembrie acelai an,

într-o spelunc, undeva în sudul rii
este rnit grav cu lovituri de cuit
de ctre un individ pe care-1 intriga

înfiarea prea elevat a omului de
litere. Vreme de citeva sptmîni se

zbate între via i moarte. Relatarea
incidentului apare în povestirea
„Sudul". Alt duman al lui Borges
se dovedete a fi Juan Peron, pe
care-1 intrig personalitatea scriito-

rului i, în mod sigur, articolele sale

antidespotice, drept care, în 1946, îl

numete în btaie de joc „inspector
general al pieelor de pui i animale
mici", din Buenos Aires. Borges, care

visa biblioteci fabuloase i istorii ale

eternitii, se vede nevoit s numere
coliviile i cutile cu sticlei i ham-
steri de pampas. In compensaie, în

1950, literaii argentinieni îl proclam
preedinte al „Societii scriitorilor".

Dup cderea lui Peron, în 1950,

capt direcia Bibliotecii Naionale.
Prea tîrziu... Boala sa de ochi avan-
sase mult, iar medicii îi interzic s
scrie i s citeasc, pentru a-i con-

serva restul de vedere. Maladia este

ereditar, întrucît i tatl su orbise,

o dat trecut de mijlocul vieii. Ciu-

dat pare faptul c i predecesorul
lui Borges la Direcia Bibliotecii Na-
ionale ajunsese s-i piard vederea.

Scriitorul se retrage treptat din

viaa public, se intereseaz tot mai
mult de lumea nevztorilor i se

concentreaz mai ales asupra poeziei

pe care poate s o compun în minte.

Mai tîrziu va publica volumul de
versuri „Elogiul umbrei". O brum
de vedere îl ajut s separe lumina
de umbr, ba chiar s izoleze cu-

loarea galben.
In aceast perioad, opera sa se

vede acoperit de înalte distincii :

mari premii din partea Societii In-
ternaionale a Editorilor, din partea
Fondului Naional al Artelor, al ora-
ului Ierusalim, al editorilor hispano-
americani. Este decorat de guvernul
francez i numit „Doctor Honoris
Causa" al Universitii Cuyo din
Uruguay. In 1967 funcioneaz ca pro-
fesor la Universitatea nord-american
Harward.

Celebritatea sa mondial este asi-

gurat mai cu seam de proza scurt,
unde autorul face figura de juctor
virtuoz cu ale literelor i ale ideilor,

cu fantezia i talentul speculativ. Cci
aceste mici povestiri se apropie de
multe ori de eseu, închipuind, de
exemplu, „Biblioteca Babei" cu ten-
dina ei ctre infinit, cu cri care
se constituie din nenumrate combi-
naii a numai trei litere ; în al parte
vorbete despre teoreticieni ai para-
doxului cufundai în ipoteze esoterice

la limita posibilului ; timpul se dilat
sub degetul unui bibliotecar praghez
care descoper divinitatea într-una din
literele sutelor de mii de volume din

jur. Cele nou minute care-1 despart

de clipa morii, în faa plutonului
de execuie nazist ii par o eternitate,

destul pentru a descifra misterul
existenei.

Alte povestiri rezum pasaje inte-
resante din cri uitate sau conside-
rate cunoscute de toat lumea, adic
necitite, pasaje fascinante readuse
astfel in plin lumin. Unele proze
sînt într-adevr mici eseuri : Despre
Golem, Despre metafora de început a

literaturii islandeze, Despre diverse
mituri chineze, persane, arabe, japo-
neze, nordice. „Raportul lui Brodie"
imit stilul cronicresc, fiind de fapt

un fals raport, in întregime imaginar-
asupra vieii stranii a unui inexistent

trib african. In aproape toate scrie-

rile, personajele triesc experiene
limit sau evenimente puin comune.

Pesemne c paradoxul ocup cen-

trul operei. Borges se simte incitat

de prezena antagonismelor în lume
i încearc prin diferite mijloace s
le fixeze, s le clarifice mecanismul.

S-a spus c literatura sa, prin carac-

terul ei speculativ, evocator sau pro-

iectiv, se situeaz departe de adevrul
vieii. Numai c, în „Istoria univer-

sal a infamiei", scriitorul caut s
ineleag universul pasiunilor nete i
violente, se intereseaz de aventura

dezmoteniilor destinului.

Apar campioni ai violenei, temui
i detestai, traficani de orice i
pentru oricine, triori, femei tumul-
tuoase, condotieri. Psihologia lor
este simpl i în permanent neastîm-
pr. Autorul se limiteaz la prezen-
tarea faptelor... — Totul dintr-o i-

mens iubire pentru Buenos Aires, cu
localurile sale de periferie, în care
se vorbete „lunfardo", un fel de
jargon al naufragiailor, localuri, din
care a pornit tangoul i milongul —
romana lutreasc argentinian.

Prin masivitate i diversitate, o-

pera lui Borges tinde s întemeieze o
mitologie, aa cum autorul ei se pre-
schimb în mit, mai ales c imagi-
nea sa de bibliotecar orb, vag trans-

figurat sub' identitatea medieval a
lui Jorge din Burgos apare ca per-
sonaj de roman la Umberto Ecco,
în „Numele trandafirului".

Cititorii notri vor face cunotin
cu opera borgesian prin intermediul
volumului „Cartea de nisip", imprimat
în studioul asociaiei. Este d'ficil s vor-

beti despre un mit. Vom da cuvîntul,

în încheiere, scriitorului argentinian

Ernesto Sabato. care înc din 1945

spunea în revista „Sur" : „Pe dum-
neata, Borges, ereziarh al cartierelor

din port, latinist de lunfardo, sum
a infiniilor bibliotecari ipotetici, a-

mestec ciudat de Asia Mic i Paler-

mo, de Chesterton i Carriego, de

Kafka i Martin Fiero, pe dumneata,

Borges, înainte de toate, te vd ca

pe un mare poet. i dup aceea ast-

fel : arbitrar, genial, tandru, meti-

culos, fragil, uria, triumftor, teme-

rar, temtor, învins, magnific, nefericit,

mrginit, copilros, nemuritor".
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De vorb cu prof. Ion Horatiu Crian
de la Universitatea „Babe-Bolyai"-Cluj-Napoca

Am încercat o deosebit satisfacie avînd în mij-
locul nostru, la Moneasa, pe renumitul istoric clujean,

prof. univ. Ion Horaiu Crian, cu care într-un amplu
dialog am putut discuta o serie de probleme privind
istoria strmoilor notri geto-daci (domeniul de baz
al preocuprilor sale), dialog pe care încercm s-1 re-

producem, în sintez, mai jos.

Oaspete al staiunii în vara anului 1985, domnia sa

a condus cu aceast ocazie, în faa unui numeros public,

o interesant dezbatere în jurul originii i formrii po-
porului român. Revenit i în vara aceasta, ne-a prile-

juit satisfacia unei noi dezbateri, pornind de la re-

centa sa carte „Spiritualitatea geto-dacilor", Editura

Albatros, 1986.

Personalitate marcant a vieii noastre culturale,

distinsul istoric clujean desfoar o vast activitate pe
•care o prezentm cititorilor notri, într-o modest sin-

tez ca preambul la dialogul ce urmeaz. De fapt, acti-

vitatea sa se împarte în dou ramuri principale. In

afara universitii din Cluj-Napoca a mai predat cursuri

la universitile din Frankfurt, Marburg. Kiel (R.F.G.)

i Catania (Italia). Pe trîmul cercetrii arheologice, a

condus antierele de la Grditea de Munte, Pecica,

Ceala, Cicir (jud. Arad), Fintînele (jud. Bistria-Nsud),
Cugir (jud. Alba), fiind membru în Forul Comisiei ar-

heologice naionale. Ca o recunoatere a meritelor pe

plan internaional, a fost ales membru în Consiliul per-

manent al Uniunii de pre-i protoistorie. A participat

ca reprezentant al României la numeroase congrese i
reuniuni tiinifice din Anglia, Frana, U.R.S.S., Spania,

Bulgaria, Cehoslovacia, R.F.G.

I.T. — în activitatea dvs. de arheolog, care au fost

problemele care v-au preocupat ?

I.H.C. — înc de pe cînd eram student, întreaga
mea activitate s-a înscris în spaiul de timp al secole-
lor VI î.e.n., pîn în sec. VI e.n. i în acest spaiu m-au
preocupat geto-dacii i mai apoi daco-romanii, strmoii
poporului român de astzi. In acest context, firete, a

trebuit s m ocup i de alte popoare cu care geto-

dacii au venit în contact i cu care o anumit perioad
au convieuit : sciii, colii, romanii, grecii etc. Aa se

face c la un moment dat m-am trezit ca unul dintre

celtiologii Europei, pentru c am avut ansa s desco-

pr ma'rea necropol de la Fîntinele, una dintre cele

mai importante necropole celtice din Europa, cu inventare

deosebit de bogate, alctuite din podoabe (brri, inele,

colane, lanuri) i arme (sbii, pumnale, lnci, scuturi).

I.T. — tiu c ai descoperit un mormînt important

la Cugir. Ce putei s ne relatai despre aceast desco-

perire ?

I.H.C. — Este un mormînt princiar, tumular, deo-

sebit de important, pentru bogia sa. Dei de incine-

raie, din fericire fcut pe loc, s-au pstrat toate sau

aproape toate piesele care au intrat în inventarul fune-

rar. Este vorba de un fastuos car tras de doi cai, la

care se adaug un al treilea cal de clrie. Cel înmor-

mîntat purta pe cap un coif de fier, apoi era îmbrcat
intr-o meteugit armur, o cma de zale de fier,

cu o închiztoare placat cu argint. Ca arme, personajul

nostru era înzestrat cu o spad lung de fier, un pum-
nal scurt cu lama încovoiat, „sica", arma specific

a geto-dacilor, o lance cu vîrf i un clcîi de fier i
în sfîrit, un scut de lemn îmbrcat în fier. S-au ps-
trat numeroase piese de la car, de la harnaament i
bineîneles din îmbrcmintea i armele celui înmor-

mîntat. Este vorba de podoabe de aur, argint, piese de

bronz i de fier. La toate acestea se adaug un vas de

bronz importat din Italia, o „situla", o cldru i un

vas i fructier din lut ars, tipic i specific pentru
geto-daci. Cele dou vase au intrat în ritualul funerar
pe care 11 mai putem reconstitui. tim doar c dup
ce cremaiunea s-a terminat, tot ce a rmas nemistuit
de flcri a fost adunat în mijlocul rugului funerar
peste care s-a început construirea tumulului, din lut
i bolovani. înainte îns s-au depus cele dou vase,
care nefiind trecute prin foc, s-au pstrat întregi. Poate
c nu este lipsit de interes s spun c valorosul mor-
mînt ce dateaz din sec. I î.e.n., a fost salvat doar de
intîmplare, pentru c în cel de-al doilea rzboi mondial,
la numai 80 cm distan s-a spat o groap pentru am-
plasarea unui afet de tun antiaerian. Dac aceasta s-ar

fi fcut cu cîlva centimetri mai spre sud, cu siguran
c mormintul ar fi fost distrus i o dat cu el un do-

cument de o deosebit valoare.

I.T. — tfu, tovare profesor. Sint convins c a fost

un moment deosebit i o intens trire descoperirea de

care ai vorbit. Ai mai trit asemenea momente ?

I.H.C. — La începutul carierei mele, fiind tînr
asistent, am mai trit un asemenea moment. Este vorba

de descoperirea celebrului vas de la Grditea de Munte,

pe care era imprimat în relief inscripia „Decebalus

per Scorilo", considerat de profesorul meu Constantin

Daicoviciu, ca prima inscripie în limba dacic care

s-ar traduce „Decebal, fiul lui Scorlio". S-a dovedit

îns c o asemenea interpretare este greit i c ins-

cripia este în limba i cu caractere latine, în traducere

„Decebal 1-a fcut prin Scorilo".

I.T. — Considerai deci c geto-dacii nu cunoteau

scrierea 1

I.H.C. — Nu, eu nu am spus aa ceva. Chiar ins-

cripia de pe vasul grditean nu este in limba dacic.

Aceasta nu înseamn c geto-dacii nu cunoteau scri-

erea cu alfabetul latin sau grecesc. La Ocnia, în ju-

deul Vîlcea s-a descoperit o alt inscripie, cu caractere

greceti, in limba greac, care vorbete despre regele

Thiamarcos, unul dintre urmaii lui Burebista. Se mai

adaug apoi inscripiile pe piatr sau aur, cum sînt

cele de la Kiolmen, în Bulgaria sau inelul de aur de la

Celei, antica Sucidava, care au fost scrise cu caractere

greceti, în „sciptiocontinua", ce n-au fost înc desci-

frate. La toate acestea se adaug mrturia textelor li-

terare, care atest existena unei cancelarii la curtea

regilor geto-daci.

I.T. — Ne-ai provocat o real curiozitate prin cele

relatate pîn acum. S no referim în continuare la ul-

tima dv. carte, „Spiritualitatea geto-dacilor", aprut
la Editura Albatros.

I.H.C. — Este cea de-a paisprezecea carte a mea

care a vzut lumina tiparului. Cu privire la ea a sub-

linia doar concluzia privitoare la religia geto-dacilor. Ea

se Bazeaz pe descoperirile arheologice mai vechi i mai

cu seam pe cele foarte recente. Toate acestea dovedesc

c geto-dacii avea un panteon bogat, cu zeiti ierarhi-

zate, în frunte cu un mare zeu al soarelui, o zei a

vetrei .a. Iat deci c religia geto-dacilor nu se deo-

sebete cu nimic de cea a celorlalte popoare indo-

europene, cum au fost grecii, romanii, celii, germanii etc.

(interviu realizat do ION TIMI PALATINUS,
din Moneasa)

(Continuare în pagina a 26-a)
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Unele aspecte psihopedagogie ale aciunii

de alfabetizare a copiilor de la colile de mas

(Urmare din pagina a 15-a)

îneles $i deprins. Ia unii se mai ma-
nifest tendina de a scrie ca în ne-
gru, cel puin în limitele csuei. De
pild, fac litera ,.t" începînd de pe
sting, începînd de la punctele 4-5-2-3,

nu de pe dreapta, 2-3-4-5, cum ar fi

firesc i cu economie de efort. Lu-
crurile se complic i mai mult cînd
trec la citit i constat c aspectul
celor mai multe semne este altul.

Aceast inversiune a punctelor de pe
o parte pe alta rmîne o surs de
erori i confuzii foarte mult timp.

In principal, se pot stabili dou
categorii de confuzii :

1. confuzii între semnele cu as-

pect simetric, ca între D i F, E i
I, H i J, K i semnul de majuscul,
M i î, O i , S i .

2. confuzii între semnele asemn-
toare prin rsturnare de sus în jos,

cum ar fi : M i U sau î i U, N i
Z, P i V .a. Numai exerciiul în-

delungat, atent supravegheat este în

msur s Ie reduc i cu timpul s
le elimine, poate ; pentru c numai
atunci cînd toate aceste semne vor

fi percepute ca uniti întregi, cînd

vor ajunge s i le reprezinte în min-

te limpede i distinct, ca imagini tac-

tile, nesigurana i îndoiala vor în-

ceta ; scrisul va decurge firesc, lec-

tura, fluent, fr poticneli de tot fe-

lul. Din pcate, la copiii provenind

de Ia colile de mas, greu se ajunge

acolo. Se întîlnesc totui situaii, mai

ales în cazul celor cu resturi slabe

de vedere si a celor care din fire

sînt mai docili, gata oricînd s urmeze
un sfat, un îndemn fr împotrivire.

Alfabetizarea braille a acestor co-
pii mai ridic i altfel de greuti,
nu mai puin importante i deci, mai
uor de trecut, dificulti constînd
în : 1. numrul mare de copii care
trebuie alfabetizai, ceea ce face ca
grupele întocmite s depeasc po-
sibilitile unui singur profesor ; 2.

eterogenitatea grupelor ca vîrst i
nivel de dezvoltare, fiind adic al-

ctuite din elevi aparinînd unor
clase foarte diferite ; 3. cea mai mare
dificultate o constituie îns faptul c
aceti elevi ne sosesc la date calen-
daristice foarte variate, aproape în
tot cursul anului. Or, aceasta face
practic impos'ibil orice activitate pe
grupe. Dimpotriv, trebuie lucrat cu
fiecare în parte, forînd ici-colo rit-

mul, unde se poate, pentru a mai re-

duce diversitatea.

Alfabetizarea acestor copii este un

proces anevoios i greu. Un proces

care cere caliti pedagogice deosebite,

între care pricepere i rbdare, în

primul rînd. E o sarcin de marc
rspundere i trebuie privit ca atare.

Dei nu sînt mari, satisfaciile nu lip-

sesc. Mai importante îns ca toate,

rmîn munca i contiina datoriei

împlinite.

Nota redaciei. Am fi bucuroi dac
i alte cadre didactice ar aborda a-

ceast problem în paginile revistei

noastre, indicînd metodele i proce-

deele folosite.

Proverb neîneles

(Urmare din pagina a 21-a)

— Mam, ce locomotiv ! se mir
unul din copii.

Ea se uit buimcit, dar îi a-

mintete c nu vede. Copiii îns
exist cu adevrat. Sînt elevi. Un
furnicar de elevi ! Cîiva sînt pe
banc, alturi de ea...

în vremea asta i Alee viseaz.
Viseaz o via linitit de familie,,

cu copii buni i asculttori. îi
face i planuri.

Cam la un an, la un an i ceva.

el trebuia s intre în concediu. Se
hotrîse s treac pe la asistenta

medical, prin staiune, s vad
cum vor cdea bobii. Dar n-a mai
fost nevoie. A întîlnit-o pe strad.

Mergea alturi de un tînr, poate
puin peste vîrsta ei. Este mai
corpolent ca ea, dar la fel de
înalt, linitit, cu faa brun-rocat r

brbierit, fr musta i barb.
Nu cumva e soul ei ? Un lucru

e sigur : se cunoate bine câ cea:

de lîng el e viitoare mam.
Aa este Alee. Se vede c nu

se prea pricepe la proverbe. EI

zice c graba stric treaba. Mai
bine ar fi btut fierul, cît era

cald !

Dar iat c misterul se .dezv-

luie. Aura iese din cofetrie cu un

pachet i îi ajunge din urm. E
sigur c sînt cumnate.

Muai dat un trandafir

Mi-ai dat un trandafir, i afarâ-i toamn,
i l-am crezut cu inima curat,

Chiar dac-n zîmbet licreau i spinii

Uitai din dragostea de altdat.
Era i-atit de rou, s-i simt jarul

Ascuns în tresrirea de amiaz,
Era i-atit de alb, s-mi fie suflet ;

De-un roz cum n-a mai fost vreo alt roz.

Lumina de petale-nmiresmate,

Srutul s-i ascund-n umbr tandr,

Strîngea-ntre buze focul ars de umbre
Dintr-un amurg de sear copilandr.

Doar frunza i-a-ncruntat clipirea aspr.
Cum ? i-aa pierdut nu iau aminte
S las o floare rupt din grdin
S fie crîngul meu de-acum 'nainte ?...

i cînd bobocul rupt ajunse floare,

i-au furiat i stelele sclipirea,

S-i simt c-n tot polenul strîns în aur,

Slbatic nu-i nimic, decît iubirea.

Mi-ai dat un trandafir i-afar-i toamn.
Nu tiu Ia butonier s-mi port gîndul ;

De-atunci, în buzunar Ia piept mi-ascult

Cum inima îi cînt scuturîndu-1.

G. Cârligeanu
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Atrofia

nervului optic
Dr. AUREL ROSIN

Policlinica universitar .-,Titan"

Atrofia nervului optic se manifest prin sc-
derea parial sau total a vederii (acuitate vi-

zual), cu strîmtorarea concentric i progresiv
a cîmpului vizual (suprafaa de vedere concomi-
tent a fiecrui ochi), prin decolorare pîn la

albire a papilei. Oftalmoscopia papilei, care arc
culoare roz, devine palîd, decolorat, ulterior

alb, cu nuane de galben i cenuiu.
Atrofiile nervului optic pot fi unilaterale (la

un singur ochi) — secundar unui proces patologic

local ocular — sau binoculare (la amîndoi ochii), în

urma unui proces patologic general.

Atrofiile nervului optic mai pot fi primitive

sau simple, fr a fi precedate de o îmbolnvire
a nervului optîc. Deseori îns ele sînt datorate,

tabesului, paraliziei generale progresive, sclerozei

în plci etc. Oftalmoscopic, se remarc papile de
culoare alb sau cenuie, cu o accentuat redu-

cere a cîmpului vizual, cu apariia pierderii ve-

derii crepusculare (hemeralopie), cu apariia de

puncte- luminoase, eclipse vizuale, pupile foarte

mici (roîotice), urmate de cecitate, care apare în

decurs de 2— .1 ani, nici o terapie neputînd, de

cele mai multe ori s opreasc mersul progresiv

al bolii. Tratamentul antilueîic, antibiotic, vaso-

dilatator, esuto-terapic, homeopatic, aplicat local

i general caut s întîrzie apariia pierderii to-

tale a vederii.

Atrofiile secundare ale nervului optic (post-

nevrotice — post-staz) sînt urmarea a numeroase
si variate procese patologice ale retinei, nervilor
sau cilor optice i pot fi determinate de :

a. tratamentul prin rupturi (smulgeri) ale ner-
vilor optici, în urma fracturii bazei craniului, a
unui hematom orbitar sau cranian sau ca urmare
a unei electrocutri sau a unui trznet) :

b. procese inflamatorii prin nevrite optice se-

cundare unor inflamaii intraoculare, orbîtare,

sinusaie, meu*:ngiale, encefalitice ;

c. procedee, degenerative progresive retiniene
sau coroidiene, întîlnite în retinopatia pigmen-
tar, în degenerescenta refinian (senil, toxic,
miopie forte progresiv, unele retinopatii etc).

Leziunile degenerative toxice, determinînd a-

trof.e optic pot fi : exogene (alcool, tutun, alcool

metilic, plumb etc.) si endogene (diabet, sarcin,
arsuri, mari hemoragii etc). Unele boli nervoase
pot de asemenea provoca atrofie optic degene-
rativ» : eredo ataxia cerebrîoas, boala Litle, a
lui Friedrich etc.

d. tulburri circulatorii ce pot determina obs-
trucii arteriale retiniene, care pot fi urmate de
atrofie optic ;

e. compresiunea nervului optic prin : hiper-
tensiune intraocular (glaucom), procese de oste-
it, periostitî. tumori d«» vecintate, ale chiasmei
optice sau ale nervului optic.

Tratamentul în bolile ce pot determina atro-
fia nervului optic i în care simptomele nu au
aprut este preventiv ; cel mai des, medical, mai
rar, chirurgical, urmrindu-se conservarea fibre-

lor nervului optic, rmase îndemne. în cazul com-
presiunilor se elimin chiur^ical apsarea pe ner-
vul optic.

Se administreaz dup necesitate cauzal me-
dicaie antrOnflamatorie, vasodilatatoare, vitami-
nic, corticoterapie, homeopatie etc, cu scop eti-

ologic i de a opri procesul distructiv al fibrelor

nervilor optici.

PRESOPUNCTURA*
Ghid terapeutic (IV)

Dr. H R. TEFANESCU

DUREREA

Conform fiziopatologiei energetice, durerea este ex-
plicat prin acumulri i stagnri, in anumite- meridi-
ane, a energiilor circulante care produc in organism
un dezechilibru energetic. Cauzele acestor dereglri pot
ti externe i interne. Din prima grup fac parte frigul
sau cldura exagerat, traumatismele .a., iar din grupa
cauzelor interne : dereglrile psihice i alimentare.
Durerile de cauz extern sînt dureri acute în timp
ce durerile de cauz intern au un caracter cronic.
Primele beneficiaz de un masaj superficial blînd, iar

cele cronice de un masaj mai profund.

Pentru medicina tradiional, durerea poate fi de
tip energetic Inn sau Iang. Durerea de tip Inn este
uoar, aproape permanent i suportabil, apare mai
mult noaptea, se agraveaz la frig l se amelioreaz la
cldur, la micare i ia presiune local. Durerea de
tip Inn se trateaz prin manevre de tonifiere.

Durerea de tip Iang apare sub form de înepturi,
torsiuni, curent electric, avînd întotdeauna un caracter
acut. Este mai frecvent ziua, se agraveaz la micri,
cldur local, presiune i se amelioreaz la frig. Acest
tip de durere se trateaz prin manevre de dispersie.

Durerea beneficiaz foarte mult de acupunctura, din
care cauz i se mai spune i „terapia durerii". în lipsa

medicului acupunctor, putem trata durerile prin preso-
punctur. în fineturile care urmeaz vom prezenta du-
rerile ce pot beneficia de acest tratament, precum i
manevrele folosite în acest scop pe punctele indicate,

linînd seama de caracterul energetic al durerii. Auto-
tratamentul durerii se înva în China înc de pe bncile
colii. Dac durerea nu înceteaz, toi copiii sînt sf-
tuii s se prezinte la medic.

DURERILE ANALE

Anusul devine dureros în diverse situaii : fisuri
anale, însoite uneori de pierderi mici de sînge aezat
la suprafaa scaunului, eczem, viermi intestinali, pro-
laps rectal (ieirea mucoasei intestinului gros în afar),
hemoroizi ce devin dureroi cînd se complic, dind
flebita hemoroidal. Dac durerile sînt însoite de he-
moragii, iar sîngele apare înaintea scaunului este, pro-
babil, vorba de un cancer. Pentru toate aceste situaii,

trebuie neaprat consultat medicul. Presopunctura poate
ajuta acionînd pe un punct uor de reperat, denumit
„înepenirea prelungit" (VG,). Acest punct este situat

exact sub ultimul segment al coloanei vertebrale numit
coccis.

Alte indicaii : dureri de coccis, hemoroizi-dispersie,
impoten sexual-tonifiere.

DUREREA DE CAP

Durerea de cap este prezent în guturai, grip, in-
digestie, boli febrile, intoxicaii, anemii, tulburri de
vedere, artroz cervical, hipertensiune arterial, tu-
mori cerebrale etc. Caracterul durerii poate constitui
un criteriu de diagnostic ; durerea de caD difuz în
timpul zilei este specific neurasteniei, pe cînd durerea
de cap nocturn este suspect de tumor cerebral. Ce-
faleea însoit de febr, vrsturi i înepenirea cefei

este specific meningo-encefalitelor. Durerile de cap

se vor trata în contextul cauzelor care le-a provocat.

Cefaleea beneficiaz foarte mult de acupunctura. Preso-

punctura corect aplicat poate de asemenea ajuta foarte

mult. Vom aciona pe urmtoarele puncte :

—
,.Fundul vii" — IG 4, situat la unirea celor dou

oase din prelungirea degetelor mare i arttor do la
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— „Col/na sprîncenelor" — V 3 — situat pe verticala
ce trece prin extremitatea intern a sprîncenelor, la

locul lor de unire cu pielea proas a capului. Alte indi-
caii : sinuzita frontal-dispersie

;
pierderea mirosului

(anosmie) — tonifiere.

— „Palatul îneleptului" — VG 23, aflat pe verti-

cala dus prin mijlocul nasului, la unirea sa cu pielea
proas a capului. Alte indicaii : însomnie-dispersie,
trac, oboseal-tonifiere.

— „Punct extrameridian" — situat între sprincene.

DURERILE DE CEAFA

Dup vîrsta de 40 de ani, durerile de ceaf au drept
cauz o artroz cervical. Durerile sînt mai accentuate
dimineaa la sculare i seara, dup oboseala unei zile.

Suferina cervical se însoete uneori i de ameeli,
cefalee i chiar vrsturi.

Durerile de ceaf se mai pot întîlni în tuberculoza
vertebrelor cervicale, în spondilita ankilopoetic, în
discopatia cervical, cancer vertrebral, cancer localizat
la vîrful plmînului, luxaii cervicale, sindrom de coast
cervical supranumerar etc.

In afara tratamentului medical impus de compe-
tena medicului, durerile de ceaf pot fi ajutate prin
masarea blînd a cefei, în special a punctului denumit
„Fereastra cerului" — IS 16, situat pe orizontala ce trece
prin unghiul maxilarului inferior, la întîlnirea sa cu
muchiul sternocleidomastoidian.

Alte indicaii : surditate-tonifiere i zgomote în ureche,
pentru care se practic manevra de dispersie.

DUREREA DE COT

Datorit lipsei unui manon protector, cotul poate
fi expus la multe traumatisme. Epicondilita (inflamat ia
proeminenei externe a osului humerus)' poate de ase-
menea constitui o cauz a durerilor de cot, asa cum se
întîmpl la juctorii de tenis.

Unele procese infecioase, artroza i tumorile locale
pot genera mari dureri la acest nivel. Indiferent de ca-
uza durerilor, acestea pot beneficia de masarea punctului
„Iazul de la cotitur" — VS 3, localizat pe pliul cotului,
pe marginea intern a tendonului muchiului biceps.
Tratamentul de baz va aparine medicului care va face
i recuperarea micrilor. In acest scop, se recomand
exerciii zilnice de rsucire a cheii în broasca uii sau
într-un lact.

Acelai punct mai poate fi masat în : dureri de an-
tebra, tremurturi de mîini — dispersie.

DURERILE DE DINI

Durerea de dini, în majoritatea cazurilor este pro-
vocat de caria dentar. Caria format se poate infecta,
producîndu-se complicaii dureroase ca pulpita i perio-
dontita. Pentru medicina tradiional, caria este conse-
cina dezechilibrului energetic în meridianul stomacu-
lui, datorit dulciurilor ce constituie un factor favori-

zam*. Acupunctura este folosita pentru realizarea anal-
gezici în extraciile dentare. Acele pot fi îns înlocuite
eu masarea energic a unor puncte '"speciale, dup care,
bineîneles va fi consultat medicul. Vor fi masate ur-
mtoarele puncte :

— „Maxilar" — S 3 — situat în unghiul maxilarului
inferior, sub linia ce trece prin comisura buzelor. Acest
punct se mai poate masa în trismus, nevralgie de tri-

gemen — dispersie
;

— punctul „Fundul vii" i— IG 4 — situat la unirea
celor dou oase din prelungirea degetelor mare i ar-
ttor de la mîn. Se mai maseaz acest punct în consti-

paie — tonifiere i în dorso-lombagie-dispersie
;

— punctul denumit „Solarul negustorilor" localizat

pe faa dorsal a mîinii, pe falangele indexului la 2 mm
de unghiul unghial. Alte indicaii : zgomote în ureche,

acnee.

DURERILE DE GENUNUHI

Genunchiul poate fi sediul unui proces artrozic, unei
tuberculoze, tumori, reumatism infecios sau inflamator,
traumatisme locale, meniscite, entorse — boli din al

crui tablou clinic, durerea este mereu prezent. Pe
ling repaus — primul punct din tratament, se mai ada-
ug masarea punctului denumit „Nas de viel" — S 35 —
localizat în scobitura din afara tendonului rotulian. Alte
indicaii : dureri în capul pieptului, tonifiere.

DURERILE DE MIINI !

Diferitele infecii, traumatismele, poliartrita reuma-
toid. artroza etc. sînt însoite de dureri localizate la

nivelul mîinilor. Aceste dureri, pot beneficia parial i
de presopunctur. Se vor masa urmtoarele puncte :

— „Punctele extrameridiane", situate pe faa dor-
sal a degetelor, în apropierea articulaiilor interfa-

langiene
;

— Spaiile situate la unirea degetelor, începînd cu
cel dintre degetul mare i arttor. Mîna ce trebuie
masat va fi aezat pe mas, cu palma în jos i dege-
tele deprtate.

DURERILE MUSCULARE

Mersul pe jos pe distane mari, practicarea unui
sport la intervale neregulate, de persoane neantrenate
provoac aa-zisa febr muscular. Aceste dureri se

datoresc acumulrii în muchi de produi chimici re-

zultai din arderea glucozei. Pe lîng repaus i masajul
muchilor dureroi — de obicei contractai — se va masa
punctul „Izvorul din podiul extern" — VB 34 — loca-

lizat în scobitura de sub genunchi, pe faa extern a

gambei în imediata apropiere a locului de întîlnire a

oaselor titaia i peroneul.

Alte indicaii : orice durere muscular, boli de oase,.

sechele dup poliomielit, la nivelul membrelor infe-

rioare — tonifiere.

De vorb cu prof. Ion Horaiu Crian
(Urmare din pagina a 23-a)

Zalmoxis a fost o persoan istoric, un mare preot,

întemeietor de doctrin, asemntoare cu cea a lui Pi-

tagora, ceea ce a atras atenia lui Herodot, urmat apoi

de numeroi autori antici.

I.T. — Ai spus Zalmoxis. Aceasta este forma co-

rect ?

I.H.C. — Da ! Forma corect este Zalmoxis i nu
Zamolxe. Dovada limpede în acest sens o constituie nu
numai faptul c cele mai vechi texte menioneaz a-

ceast form, ci i apariia unui nume — Degicos —
într-o inscripie descoperit la Histria. Este vorba de

un rege get cu acest nume.
I.T. — Pe lîng „Burebista i epoca sa", au mai ap-

rut în limba român sau în alte limbi „Ceramica geto-

dadic, „Ziridava", „Origini", „Itinerare arheologice

transilvnene". Precizarea se adreseaz cititorilor. In

care dintre revistele din ar publicaii studii i articole ?

I.H.C. — Pe lîng revistele de specialitate („Revista de

istorie" spre exemplu), ai aduga „Magazinul istoric",,

în care recent a aprut un articol despre Decebal, apoi

„Contemporanul", „Tribuna", „Steaua" etc.

I.T. — Referitor la aceast bogat activitate edito-

rial, v-a ruga s ne spunei la ce lucrai în momentul

de fa ?

I.H.C. — Pîn la sfîritul anului va trebui s pre-

dau în întregime, la Editura tiinific i Enciclopedic,

„Enciclopedia civilizaiei geto-dacice", iar în subsidiar

se înscriu altele de proporii mai mici, ce urmeaz a fi

predate la diverse reviste.
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Dr. HELMUT PIELASCH'

o personalitate de seam
din lumea nevztorilor

A plecat dintre noi pentru tot-

deauna, la 28 aprilie 1986 dr. Hel-

mut Pielasch, unul dintre activi-

tii de frunte din R.D. German,
pentru bunstarea i propirea
deficienilor vizuali din ara sa i
de pretutindeni.

Nscut la 24 martie 1917 la Gel-

senkirchen, i-a pierdut vederea

în cel de-al doilea rzboi mondial.

Fr s se lase cuprins de dezn-

dejde, el a luptat cu perseveren

s se readaptez? acestei noi si-

tuaii, printr-o pregtire multila-

teral corespunztoare. Astfel in-

tre 1045—1972, îl aflm ocupînd

deja diferite posturi de rspun-

dere pe linie de asisten i pre-

vederi sociale, în Ministerul S-
ntii, îndeosebi în legtur cu

problemele specifice handicapai-

lor de toate categoriile.

In 1957, în urma strduinelor

depuse de dr. Helmut Pielasch i
cu sprijinul organelor de resort a

luat fiin Asociaia nevztorilor

din R.D. German, care 1-a i
ales ca primul preedinte al ei,

funcie pe care a deinut-o pîn
la dispariia sa, în primvara a-

cestu an.

In 1967 i-a luat doctoratul în

tiinele economice, iar în 1969

pe cel în filozofie.

Datorit activitii sale rodnice,

partidul i statul i-au acordat di-

verse distincii.

In 1972 a fost ales ca secretar

general al C.R.E. al W.C.W.B.

(O.M.P.S.A.). A muncit cu devo-

tament i pricepere în aceast

funcie, timp de 14 ani.

Dr. Helmut Pielasch a fost pro-

fund afectat de împrirea nev-
ztorilor în dou mari organiza-

ii internaionale : Consiliul Mon-
dial pentru Bunstarea Nevzto-
rilor (W.C.W.B.) i Federaia In-

ternaional a Nevztorilor (I.F.B.)

i a militat necontenit pentru u-

nificarea acestora, care a avut Ioc

în toamna anului 1984, dr. Helmut

Pielasch fiind ales ca secretar ge-

neral al Uniunii europene a ne-

vztorilor.

Ca o recunoatere a meritelor

sale pentru cauza nevztorilor

din Europa, în 1981 i s-a confe-

rit medalia do aur „Louis Bra-

ille".

în cadrul W.C.W.B. a mai de-

inut i funciile de membru al

Comitetului executiv, înccpînd cu

1974 i de Vicepreedinte, între

1979—1984. De asemenea, el a fost

numit i membru onorific al Uni-

unii Mondiale a Nevztorilor.

Tot el este si unul dintre cei

care au pus bazele, în 1972, „Re-

vistei nevztorilor europeni", al

crei redactor ef a fost pîn în

acest an.

In ultima perioad a vieii sale

el a activat cu vigoare pentru o

eît mai larg rspîndirc a spor-

tului printre nevztor1
!, a acelor

discipline accesibile lor, considerînd

c i în acest sens, handicapaii

vizuali se pot mai bine i mai re-

pede integra în munc, în via i
societate.

Aa se face c din iniiativa sa,

au fost înfiinate Jocurile euro-

pene de atletism de la Poznan

(1977) i s-a creat un comitet spor-

tiv pe lîng W,C.W.B., al crui

preedinte a i fost ales. încunu-

narea strdaniilor sale pe trîm
sportiv a fost crearea, în 1981, a

Asociaiei Internaionale pentru

Sportul Ncvztorilor (A.I.S.A.),

dr. Helmut Pielasch fiind ales pre-

edinte al acesteia pîn în 1985.

Desigur c ar mai fi înc mult

de artat i de subliniat din lunga

sa via i activitate, dedicate în

întregime ascensiunii neîncetate

în diferite direcii a deficienilor

vizuali, dar înc i cele prezen-

tate aici, funciile de înalt rs-

pundere ocupate ani de-a rîndul

de dr. Helmut Pielasch dovedesc

gritor calitile sale remarcabile,

voina sa tenace, perseverena,

priceperea, înalta sa pregtire pro-

fesional, devotamentul i înele-

gerea artate de el pe parcursul

vieii, în rezolvarea cu succes a

multiplelor probleme referitoare

la munca, viaa i inseria social

a handicapailor vizuali. Pe bun
dreptate deci, relev Comitetul

executiv al Uniunii europene a

nevztorilor „numele su va r-

mîne pentru totdeauna spat cu

litere de aur în istoria promovrii

sociale a nevztorilor".

ERBAN OPBEANU
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e La începutul acestui an, a ap-
rut numrul unu al revistei „America
Latin", buletinul informativ al Uni-
unii latino-americane a nevztorilor
(ULAN) -

. Este o revist trimestrial,

care apare în braille i în negru, la

Montevideo, în Uruguay.

Ea este coordonat de Biroul per-
manent de conducere ULAN si este

imprimat la tipografia Fundaiei
Braille din Uruguay.

ULAN face parte integrant din Uni-
unea Mondial a Nevztorilor, în

calitate de comitet regional latino-

amerlcan.

• Revistele braille „Nyhedsbladet"
nr. 23 (danez) i „Norges Blinde",

nr. 25 (norvegian), din luna iunie 1986

public articole despre o nou me-
tod de tiprire pentru nevztori,
care ar reduce cu pîn la 90°,'o preul
de cost, tiprind mult mai repede.

Metoda a fost realizat i brevetat
de întreprinderea „Seriprint", din

Broyby, de lîng Copenhaga, condus
de norvegianul Oystein Roke. In noul

sistem, punctele, simbolurile i dese-

nele nu se preseaz în hîrtie sau alt

material folosit, ci Se aplic, aa c
nu poate fi ters printr-o folosire re-

petat sau prin presare exagerat. Me-
toda se numete „seriprint".

Folosindu-se noua tehnic se pot

face i. hri geografice, desene, sche-

me tehnice etc. Rapiditatea de lucru

face s se prevad posibilitatea de

a se tipri presa cotidian. Sistemul

necesit un dispozitiv de uscare în

valoare de circa 500.000 de coroane

norvegiene. Intrucît se utilizeaz hîr-

tie mai subire, grosimea crilor va

fi redus. (N. tr. Din experien pro-

prie, pot afirma c folosirea unei

hîrtii prea subiri, în metoda engleza

de tiprit, numit „solid-dots" —
puncte solide, nu a dat rezultate bune,

întrucît la o citire repetat, relieful

punctelor de pe o fa începea s se

simt i pe verso, ceea ce îngreuiaz

lectura). Un articol asupra noii me-

tode a fost publicat i de cotidianul

danez „Berlingskc Tidende", din 8

iunie 198G.

*

• Anul acesta, Asociaia nevzto-

rilor bulgari • a ' participat pentru a

cincea oar la Tîrgul internaional

de primvar, de la Plovdiv, cu arti-

cole confecionate de nevztori, în

întreprinderile „Succesul", ale asoci-

aiei, întreprinderea din Plovdiv a

avut marea bucurie de a-i vedea

unul dintre articole, „Valiza diplomat",
distins cu medalia de aur. Dintre
cele 1.3.00 de întreprinderi partici-
pante, numai 66 au primit medalii
de aur.

Un succes care justific pe deplin
numele pe care îl poart întreprin-
derile Asociaiei nevztorilor bul-
gari.

*

• Un computer care poate trans-
forma orice text în fraze vorbite ce
pot fi adresate nevztorilor, a fost

construit de un inventator din Vo-
rarlberger. Aparatul nu este mai mare
decît o main de scris. In interiorul

su, explic inventatorul- Reihold
Fend, din localitatea Dornbirn, se

afl un aparat de fotografiat care
„palpeaz" literele textului. Scrisul

se analizeaz în cîteva secunde i
textul se descompune, dup regulile

gramaticale obinuite i transformat
în vorbire. Un difuzor, montat tot în

interior, red în cele din urm con-
inutul integral al textului.

*

• Nevztorul Alexandru Andreevici
Sturnev lucreaz de muli ani ca cer-

cettor tiinific, la Universitatea
„Patrice Lumumba", din Moscova. El

este liceniat al Facultii de meca-
nic-matematic a Universitii „Mi-
hail Lomonosov", din acelai ora.
Vederea i-a pierdu-to la 11 ani, din

cauza unei boli de ochi. La acea dat
a fost nevoit s treac la coala spe-

cial de nevztori, din Moscova.
Aici a învat pianul i acordeonul.

La terminarea facilitaii a fost an-

gajat prima dat ca programator pen-
tru mainile electronice de calcul, în

care calitate' a adus unele inovaii

interesante, care au atras atenia spe-

cialitilor asupra lui. Ca cercettor
tiinific i-a adus aportul, avînd

idei originale, pe care le-a dezvoltat

în diverse reviste de specialitate.

•

• In ziua de 22 aprilie 1986, aju-

torul de primar general al oraului
Leipzig a deschis într-un cadru festiv

prima parte a unui parc pentru ne-

vztori. Ea are o lungime de 170

de metri i o lime de 40. In final,

parcul se va întinde pe o suprafa

de 6,5 ha, cuprinzînd i pajitea
Rosenthal. Aici vor fi instalate, prin-
tre altele, o baz sportiv, jocuri i
o grdini pentru lectur, în mijlo-
cul creîn se va înla bustul lui

Louis Braille. In partea inaugurat
anul acesta pot fi admirate mai multe
sculpturi adecvate, lucrri ale plas-

ticianuliii nevztor, Dario Mal-
kowsk.

*

• In anul fiscal 1985—1986, bugetul
Bibliotecii Congresului, din S.U.A. a
fost redus cu 18,3 milioane de do-

lari. Aceast reducere va afecta cu

mai bine de 4 milioane de dolari

secia pentru nevztori i handi-

capaii fizici. Ea reprezint cea 11,70/*

din bugetul anului precedent. în con-

secin, se vor tipri mai puine cri
în braille, se va înregistra mai puin
pe band magnetic, vor aprea mai
puine publicaii braille, se vor con-

feciona mai puine aparate ajut-
toare i vor fi reduse diversele servi-

cii pentru deficieni.

*

• Prîntr-o decizie a Uniunii Po-
tale Universale, la care sînt afiliate

169 de state, s-a stabilit c nev-
ztorii pot trimite i primi materiale

imprimate pe band magnetic, fr
s plteasc nici un fel de tax. îna-

inte, se bucurau de acest privilegiu

numai instituiile de nevztori.

•

• La începutul lunii august 1986 a

avut. loc la Goteborg (Suedia), Cam-
pionatul mondial de atletism al de-

ficienilor fizici i sensoriali. Au par-'-

ticipat numeroi handicapai, din 39

de ri ale globului.

*

• La 14 iunie 1986, a încetat din

via, la Geneva, celebrul scriitor

nevztor, argentinianul Jorge Luis

Borges. Nscut la 24 august 1899, la

Bucnos Aires, Borges i-a cîtigat o

faim mondial cu eseurile, prozele

scurte, versurile i conferinele sale,

în care îsi fceau loc cele mai pa-

radoxale i interesante aventuri de

idei.

El i-a pierdut aproape total ve-

derea în jurul vîrstei de 55 de ani,

dar a continuat s lucreze, fiind pro-

pus de mai multe ori pentru Premi-

ul Nobel. Interesat de literaturile tu-

turor popoarelor, scriitorul amintea de

epoca Renaterii : un spirit enciclo-

pedic, rar întîlnit în zilele noastre.

+

In februarie 1986 a fost lansat pe

pia, în Anglia, maina portativ

de scris în alfabetul moon. Acesta esc
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tm sistem foarte simplu, format din

cîteva linii drepte i curbe, care îi

schimb semnificaia, dup poziia pe

care o iau. El este folosit de obicei

de nevztorii vîrstnici, care au o

sensibilitate tactil redus. Pîn acum
ei nu aveau posibilitatea de a scrie

singuri, întrucît scrierile moon pu-

teau fi executate doar în tipografii.

Noua main este o invenie ingeni-

oas i simpl. Un inel în care cel

care scrie ji introduce degetul, trans-

mite micrile acestuia, prin inter-

mediul unei pîrghii, unui poanson ce

imprim pe hîrtie toate semnele for-

mate de deget. Maina e uor mane-
vrabil, are o greutate de 6.5 kg i
urmtoarele dimensiuni : 41 x 40 x 16

cm. Ea a fost prezentat la expozi-

ia de mijloace ajuttoare pentru de-

ficienii de vedere, deschis la Co-
penhaga în luna iunie 1986. Maina
€Ste produs de întreprinderea en-

glez „Posum", în colaborare cu Ins-

titutul Naional pentru Nevztori,
din Londra.

• Corul mixt al nevztorilor bul-

gari a împlinit în 1985 o jumtate
-de secol de existen. El a fost în-

fiinat în anul 1935, ca o formaie

de amatori, dar în 1948 a devenit

profesionist, fiind primul cor pro-

fesionist de nevztori din întreaga

lume. Ulterior au mai fost înfiinate

asemenea coruri în Argentina i în

Uniunea Sovietic. în timpul celor

50 de ani de existen, corul a dat

mii de concerte, atît în ar, cit i
în strintate. A cintat în diferite

rinduri la radio i la televiziune i
a imprimat dou discuri mari. Re-

pertoriul lui cuprinde peste 700 de

lucrri de toate genurile, de ia mu-

zica preclasic, la cea modern. Exe-

cuiile sînt de o înalt calitate, atit

datorit bunei pregtiri a coritilor,

cît i a valorii dirijorilor.

Corul dispune de cîiva soliti i
soliste cu voci excepional de fru-

moase. Datorit calitii interpretrii,

de o înalt miestrie artistic, muli
compozitori bulgari îi trimit unele

dintre compoziiile lor acestui cor

spre a fi executate în prim audiie.

In prezent corul are 60 de membri.

Pentru excepionalele realizri de

pîn acum, el a fost distins cu or-

dinul „Metodiu i Ciril", clasa I.

• Dintre cei 190.000 de nevztori
care triesc în Uniunea Sovietic,

57o/o depesc vîrsta de 60 de ani. Cei

de vîrst productiv sînt plasai a-

proape în totalitatea lor în munc.
Astfel, 56.000 lucreaz în diverse în-

treprinderi-coal, dintre care numai

V.O.S. posed 180 de uniti cu efec-

tive între 400 i 2.400 de muncitori.

Treisprezece mii lucreaz în între-

prinderi de stat, asi mii in agricultur

i 5.000 în diverse alte profesiuni.

• Asociaia nevztorilor din Bosnia

(republic federativ a Iugoslaviei)

are o cas de odihn la mare. A-

ceasta dispune de 50 de paturi îri

camere de cite dou locuri, avînd

tot confortul modern. în republic

triesc 4.000 de deficieni de vedere,

dintre care numai un sfert sînt pla-

sai în munc. In coala special pen-

tru nevztorii din Sarajevo înva
120 de elevi.

• Republica „Zair" are 30 de mili-

oane de locuitori, dar numrul defi-

cienilor de vedere care triesc aici

este necunoscut, deoarece Asociaia

nevztorilor zairezi, înfiinat în

1979, nu are deocamdat organizaii

decît în patru provincii, în celelalte

cinci urmînd a fi înfiinate. In ora-

ele Kinasa i Lumumbai funcio-

neaz coli speciale, de la grdini
Ia coal medie, avînd în total 300

de locuri, în care înva copii i ti-

neri de vîrste cuprinse între 4 i 20

de ani. în prezent se fac pregtiri

pentru înfiinarea unui centru de re-

adaptare pentru aduli.

• La Central de pregtire a nev-
ztorilor surzi din Hanovra s-a inut

în 1986, cel de-al doilea seminar ai

instructorilor de ramur. Au fost dez-

btute mai ales problemele do auto-

servire, de deplasare fr însoitor,

de educaie sexual l de folosire

a aparaturii ajuttoare. S-a hotrît

ca aceste seminare s se in în mod
regalat, la doi ani o dat.

• In R.D.G. exist un centrii de

odihn pentru plurihandicapai. Aici,

cîteva serii de locuri sînt rezervate

în mod exclusiv nevztorilor surzi.

O Cu ocazia zilei „bastonului alb"

a fost organizat, în Berlinul de apus,

o aa-numit „mobiliad". Aceasta

consta din gsirea de ctre nevz-
tori, fr însoitori, a unui obiectiv

dinainte stabilit. Ei se puteau ajuta

de bastonul lung, de cîini conduc-

tori, de busole i de alte aparate elec-

tronice de orientare. în plus avea la

dispoziie hri în relief i descrie-

rea amnunit a traseului, înregistra-

t pe band de magnetofon (sau ca-

set). Aceast manifestare s-a bucurat

si de interesul marelui public.

• In Italia a fost pus în vînzare

din aprilie 1986 o main pentru scris

în braille, numit „Ibra". Ea este

proiectat i construit complet în

Italîa. Materialele de construcie sînt

masele plastice, aluminiul i oelul.

Piesele care se uzeaz pot fi cu uu-

rin schimbate, chiar i de nevz-
torul care o folosete Ea se demon-

teaz in trei pri : asiul, cadrul

i tastele. Are un aspect atrgtor.

asSul e roz, carul cu suportul lui

e negru, iar prile metalice sînt ni-

chelate. Maina primete o foaie pe

care încap 29 de rînduri a 38 de sem-

ne fiecare. Ea cînfrete 4,3 kg i

are dimensiunile 36 x 16 x 10 cm.

(Rubric întocmit

de ing. LIVIU PACURARIU)
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LE CONCOURS NATIONAL
„SUR LES MERIDIENS DE LA TERRE"

A sa deuxieme edition, le Concours- „Sur les meri-
diens de la Terre" organise par notre Association a
joui du meme succes que le eoncours des annees
passees („Connaissons notre patrie").

II a eu lieu dans la belle station balneo-climatiqiîe
de Sîngeorz-Bi, etant organise par la Filiale Cluj-
Napoca.

La bibliographie du eoncours a ete constitu.e par
le livre „Paysages en mouvement" par Constantin Chi-
fane Drguani. Les participants ont ete Ies representants
des 16 filiales de notre Association qui avaient ete Ies

vainqueurs dans les phases locales.

Les premiere place a ete oceupees par Vasile ulu-
mete (Piteti), Gheorghe Timi (Timioara) et Gheorghe
Leonte (Jassy).

AVEUGLES DE A RJ). ALLEMANDE
ET DE POLOGNE EN VISITE
SUR LE LITTORAL ROUMAIN

Au debut de l'ete, un groupe d'aveugles de la R.D.
Allemande ont passe leur conge â. Mamaia. De meme,
au mois de septembre, des aveugles de Pologne sont
venus sur le littoral roumain, dans le cadre des echan-
ges existantes.

Les hotes ont visite des endroits touristiques et les

stations du littoral.

En meme temps, deux groupes d'aveugles de Roumanie
ont passe leur conge en Pologne (aux alentours de Var-
sovie) et en R.D. Allemande (a Wernigerode).

A cette oceasion, les aveugles ont fait des echan-
ges d'opinions sur la vie et l'activite des aveugles d,es

pays respectifs. Ils ont exprime leur opinion que ces
echanges devraient devenir une tradition, afin de raffer-

mir les relations d'amitie entre les Associations des
pays mentionnes.

ASPECTS DE L'INTEGRATION
SOCIO-PROFESSIONNELLE

DES PERSONNES
A DEFICîENCES VISUELLES

Sur ce theme, une eonference a eu lieu au Foyer-
atelier No. 1 de Dumbrveni, departement de Sibiu.

L'article porte sur les principaux problemes abor-
des la eonference, ainsi que sur les realisations obte-

nues dans le cadre du Complexe de Dumbrveni dans
le domaine de l'assistance sociale et de la production,

sur les nouveaux equipements et amenagements, desti-

nee â assurer une bonne fonctionalite du complexe.

11 faut preciser que dans l'unite en questions, la
plus importante de ce genre de notre pays, les aveugles
travaillent dans des ateliers de carfennage, de brosses,
de balais, de laceries vegetales, de fii d'acier, ete.

L'auteur de l'article est Constantin Olteanu, cher-
cheur scientifique principal l'lnstitut dVExpertise
Medicale et Recouvrement de la capacite de travail.

COMPETITIONS SPORTIVES DES
AVEUGLES DE ROUMANIE

II faut mentionner ici, le Championnat naional indi-
vicîuel d'athletisme, dont la finale a eu lieu en sep-
tembre 1986. Le eoncours s'est tenu â Bacu, avec une
participation de 13 concurrentes et 50 concurrents, pour
20 epreuves.

Une autre action importante a ete la finale du Cham-
pionnat d'echecs par equipes, organisee â Seelu (pre
de Tg. Jiu).

La premiere place a ete occupee par l'equipe de la
Filiale Ploieti, la deuxieme par celle de la Filiale Tg.
Mure et la troisieme par celle de la Filiale de Jassy.

Parmi les autres competitions sportives, ii faut men-
tionner celle de rollball de Braov, â laquelle ont par-
ticipe les equipes d'aveugles d'Oradea, de Bacu et de
Braov.

Apres trois competitions deroules en systeme tournoi,
la classification a ete la suivante : Braov (I), Bacu (II)

et Oradea (III). II faut souligner que le rollball presente
de grandes perspectives parmi les personnes aveugles de
notre patrie.

Le joueur d'echecs Mihai Irimia a participe entre
le 6 et le 20 octombre 1986 au Championnat mondial in-
dividuel d'echecs pour les aveugles de Moscou.

ASPECTS PSYCHO-PEDAGOGIQUES
DANS L'ACTION D'ALPHARETISATION
EN BRAILLE DES ENFANTS AVEUGLES

DES ECOLES POUR VOYANTS

Dans l'article respectif ori signale les principales

difficultes rencontrees par les enseignants dans les

<5eoles pour les aveugles, dans le processus d'instruction

des eleves aveugles provenant des ecoles generales pour

les voyants.

L'auteur parle surtout des particularites psycholo-

giques de l'assimilation de l'ecrire-lire en Braille par

ces eleves, qui sont differents quant l'âge, au degre

d'acuite visuelle, ete. D'un interet particulier sont non

seulement les observations faites, mais aussi les methodes

employees par l'auteur dans le processus d'instruction.

THE CULTURAL
COMPETITION

„ALL OVER THE WORLD

'

At its second edition, the Compo-
tition entitled „AII over the World"
organized by our Association was
successful as the Competition of

the last years („Let's know our native

land").

It was held in Sîngeorz-Bi, being
organized by the branch Association

of Cluj-Napoca.

The competition reference book was
„Moving Landscapes" by Constantin
Chifane Drguani. The participants

were the representatives of the 16

branch Association of the blind,

winners of the local phases.

The first thr.ee places was won by
"Vasile Sulumele (Piteti)', Gheorghe

(Timioara) and
Leonte (Iai).

Gheorghe Leonte

THE BLINDS
OF EAST GERMANY
AND POLAND ON THE
ROMANIAN COASTLINE

At the beginning of this summer,
a group of the blind of East Gcrmany
spent their holiday in Mamaia. In

September, the blind of Poland also

came on the Romanian coastline,

aceording to the existing touristie

exchange.
The guests visited attractive tou-

ristie points asd tlie coastline stations.

At the seame time, two groups of

the blind of România spent their

holiday in Poland (near Warszaw) and
in East Germany (at Wernigerode).

On this oceasion, the blind made
an exchange of opinions regarding
the blind's life and activity in the
respective countries. They expressed
their opinion that these exclianges

should become tradiional, so as to

strengthen the relations of friendship

between the Associations of the above
mentioned countries.

ASPECTS REGARDING
THE VISUAL

HANDICCAPED'S
INTEGRATION
OF THE BLIND

SOCIAL-PROFESSIONAL

The above mentioned were the sub-

iect of a meeting held at the Works-
iiop-Hostel No. 1 of Dumbrveni,
district of Sibiu.
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The article refers to the main pro-
biems approached at the meeting as
wcll as to the achievements obtained
by the Complex of Dumbrveni regar-
ding the social assistance and pro-
duction, to the new provisions and
endowmcnts, meant to provide this
unit with a proper functionality.

It should be mentioned that in the
unit in question, the most important
among those c£ this kind in our
oountry, the blind are working card-
boards, brushes, brooms, vegetal
knitwear, wire objects, etc.

The autor of the article is Cons-
tantin Olteanu, principal scientific

researcher at the Institute of Me-
dical Expertise and Recovery of the
Work Capability.

SPORTS CONTESTS
IN ROMÂNIA

It should be mentioned first the
Individual State Championship of
Athletics, whose flnals took place in

September 1986. The contest \yas held
at Bacu ; 13 girls and 50 boys parti-
cipated by 20 events.

Another important action was the
finals of the Chess Championship for
teams, organized in Scelu (near Tg.
Jiu).

The first place was occupied by the
team of branch Association of Plo-
ieti ; the second place was won by
the branch Association of Tg. Mure
and the third one was occupied by
the branch Association of Iai.

Among the other sports eompeti-
tions, it should be mentioned the roll-

ball Contest of Braov, in which the
Oradea, Bacu and local teams of

the blind participated.

After three games played in a tour

system, the classification was as

lollows : Braov (I), Bacu (II) and

Oradea (III). It should be mentioned

that the roll-ball has wide perspecti-

ves of development among the blind

of our country.

PSYCHO-PEDAGOGIC
ASPECTS OF THE ACTION
OF BRAILLE READING
AND WRITING OF BLIND
CHILDREN IN USUAL

SCHOOLS

The article shpws us the main
diffjculties encoutered by the teaching

staff of the schools for the blind in

the process of educat ing the blind

children coming from the usual secon-

dary schools.

The author specially refers to the

psychological features of the Braille

reading-writing Jearning by these

pupils which are different from the

viewpoint of age, degree of visual

acuity, etc. Interesting are not only

the observations ho made, but also

the methods used by the autor in the

process of educalion.

I

DER KULTURWETTBEWERB
„AUF DEN LANGENGRADEN DER WELT"

Auch bei seiner zweiten Ausgabe des Wettbewerbes
„Auf den Lngengraden der Welt", der von unserem
Verband veranstaltet wurde, hat cr sich von dem selben
Erfolg erfreut wie im vorherigen Jahr und die unter
den Titel „Wir sollen unser Vaterland kennen" bekannt
waren.

Der Wettbewerb wurde in dem schonen Badekurort
Singeorz-Bi veranstaltet und wurde von der Filiale

Cluj-Napoca organisiert. Die Fachliteratur des Wettbewer-
bes blinde das Buch „Landschaften in Bewogung" wel-
chcs von Constantin Chifane Drguani geschrieben

wurde. Es haben daran die Vertreter aller 10 Filialen

der Nichtsehenden aus dem ganzen Lande teilgenommen

welche die ortlichen Runden des Wettbewerbes gewo-

nen hatten.

Die erste drei Pltze wurden von Vasile Sulumente

(Piteti), Gheorghe Timi (Timioara) und Gheorghe Le-

onte (Iai) gewinnen.

DIE NICHTSEHENDEN AUS DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN

REPUBLIK UND AUS DER POLNISCHEN
VOLKSREPUBLIK AN DER RUMANISCHEN

SCHWARZMEERKUSTE

Am Anfang des Sommer verbrachte eine Gruppe
von Nichtsehenden aus der Deutschen Demokratischen
Republik ihren Erholungsurlaub im Kurort Mamaia.
Gleichfalls kammen im September Nichtsehende aus

der Polnischen Volksrepublik an der SchwarzmeerkQste,
dies im Rahmen der bestehenden Austausche. Die Gste
haben die touristischen Sehenswurdigkeiten und die

Badekurorte von der SchwarzmeerkQste Rumnien
besueht.

In der selben Zeit verbrachten zwei Gruppen von
Nichtsehenden aus Rumnien ihren Erholungsurlaub in

der Polnischen Volksrepublik (in der Nhe von Wars-
chau) und in der Deutschen Demokratischen Republik

(in Wernigerode).

Mit dieser Gelegenheit konnten die Nichtsehenden die

sich im Erholungsurlaub befanden einen Meinungsaus-

tausch bczQglieh des Lebens und der Ttigkeit der

Nichtsehenden aus den betreffenden Lndern durch-

i'Qhren. Sie haben sich die Meinung ausgesprochen dass

diese Austausche einen Tradition werden sollen zwecks

der Festigung der freundschaftlichen Beziehungen die

zwischen den Vereinen der genannten Lndern bestehen.

ASPEKTE VEZUGLICH DER
SOZIALPRODUKTIVEN INTEGRIERUNG

DER SEHBEHINDERTEN

Das oben genannte Thema wurde im Rahmen einer

Besprechung beim Werkstatt-IIeim Nr. 1 aus Dumbrveni

(Kreis Sibiu) abgehalten.

Der Artikel bezieht sich zu den wichtigsten Pro-

blemen die whrend der Besprechung angeschnitten

wurden wie auch auf den erzielten Ergebnisse die im

Rahmen des Komplexes Dumbrveni im Bereich der

SozialfQrsorge und der Produktion, bei den neuen

Ausstattungen und Einrichtungen, die der Einheit eine

gute Betriebssicherheit sichern soli.

Es ist hier zu unterstreichen dass in Dumbrveni,
die wichtigste dieser Art aus unserem Lande, die

Nichtsehenden Kartonarbeiten, BQrsten, Besen, Flechtar-

beiten aus Pi'lazenteile, Drahtkonfektionen usw.

Der Verfasser des Artikels ist Constantin Olteanu,

wissenschaftlicher Hauptforscher beim Institut fur Me-
dizinische Begutachtung und Rehabilitation.

SPORTLICHE WETTKAMPFE
DER NICHTSEHENDEN AUS DER

SOZIALISTISCHEN REPUBLIK RUMNIEN

Erinnern hier in erster Reihe an den Leichtathletik-

Meisterschaft mit Einzelwertung des Landes, dessen

Endspiel. Finale im September 1986 stattgefunden hat

in der Stadt Bacu An diesen Wettbewerb nahmen 13

Frauen und 30 Mnner bei 20 Proben teii.
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Ein anderes wichtiges Ereignis war,. die Finale der
Schath-Meisterschaften — Mannschaftwertung — die in

der- Qrtschai't Scelu (nebem Tîrgu-Jiu) abgehalten
wurde, .

Auf den ersten Platz kam die Mannschaft der Fi-

liale Ploieti, auf dem zweiten Platz die dier Filiale Tg.

Mure und auf dem dritten Platz die Mannschaft der
Filiale Iai.

Von den anderen sportlichen Wettkmpfen, erinnern

,w
s
jr. noch den von roll-ball aus Braov, bei dem die

Mannschaften der Nichtsehenden aus Oradea, Bacu und
aus. der gastgebenden Ortschaft teilnahmen.

Nach. drei Spielen, System Tournier, war das Er-
gebnis wie folgt : Braov (I), Bacu (II) und Oradea (III).

Es ist zu vermerken dass der rollball schone Entwicklun-
gsaussiehten in den Reihen der Nichtsehenden aus un-
seren Lande hat.

Der Schachspieler Minai Irimia hat zwischen den
6—20 Oktober 1986 an dem Welt-Einzelmeisterschaft in

Schach fiir Nichtsehende aus Moskau teilgenommen.

PSYCHOPDAGOGISCHE ASPEKTE
DES LESENS U^D

SCHREIBUNTERRlCHTS
IN BRAILLE BEI DEN BLINDEN

KINDERN AUS DEN VOLKSSCHULEN

In den betreffenden Artikel werden uns die wichti-
gsten Schwierrigkeiten errotert die von den Lehrkrften
in den Sonderschulen fiir Nichtsehenden angetrof-fen

werden, im Rahmen der Ausbildung der blinden Schiiler

die von den ublichen Allgemeinschulen kommen.
Selbstverstndlich, bezieht sich der Verfasser be-

sonders auf den Eigenartigkeiten von psychologischer
Natur bei der Aneignung des Schreibens und des Lesens
in Braille von diesen Schulern, die von verschiedenen
Altor sind, verschiedene Sehschrfe aufweisen usw. Es.

sind dabei nicht nur die gemachten Beobachtungen in-

teressant sondern auch die Methoden die von dem Ver-

fasser im Ausbildungsprozess benutzt wurden.

PECnyBjlMKAHCKHH
KOHKyPC

«HA MEPHflHAHAX
MM PA»

HaxoAflCb Ha BiopoM cbocm 3Tane,

KOHKypc muiMeHOBHHHH «Ha Mepu-

AHanax Miipa» opraHH30BaiiHb!H Ha-

meii accounauneii iimcji raKoft >kc

ycnex kbk ii. Ha KoiiKypce . npeAMAy-
I1IIIX rOAQB («ri03HaK0MIIMCH C po/UI-

Hoîi»).

Oh HMe^i mccto na npeKpacnoM
fjajibHeoKJiHMaTimecKOM Kypopie CbinA-

>Keop3 — Biâ, 6y/iymi opranH30-

BaHHbiM «ÎHiJiiiajiOM KjiyjK-Hanoiuî.

BiioJiiiorpacpiiH KOHKypca cocTaBiuia

KHiiry «ZlBHwyuiiiecH nefi3a>KH» Kon-
daHTHHa Kiu'paHe /IparyuiaHb. FIpii-

hhjiii yiiacTHe npeACTaBHTejni 16 cpiui-

jinajioB H.e3psiMHx CTpanbi BbiiirpaBuiiix

b MecTHbix cpa3ax.

FlepBoe mccto Ghjio 33hhto Bacii-

.rmeu UIy.iyMeTe (nnTeniTb), reopnie.M

Thmhiiiom (TuMitiuoapa) h reoprii'eM

Jleome OIccw).

HE3PflMHEfl.P.
TEPMAHHM h H.P.

nOJlbUJH, na PyMblHCKOM
nOBEPE>KbE

B -H'jiiaJie - Jieia, rpynna Hespamix"

JX.P. fepMaHHH npoBejia csoft oTnycK

Ha .Ky.popxe Mainas. TaipKe, b cch-

Tn6pe He3pHiHe H.P. ilo.ibiHii npiie-

xaJia Ha pyMbincKoe no6epe>Kbe b

paMKax cymecTByiomerb oSMena.

I'octh nOCCTILTII TypHCTII'ieCKHe

oC"beKTHBbi. ii KypopTbi,- noQepoKbH.

Tai<>Ke, ABe .rpyrinbi. .Heapamix G.P.

PyMbimiH npoHeJiH cBoii oTnycK ne

OTAttxy-' b H.P. no.ibuiH" (b coceACTBe

BapiuaBbi) ii JX.P. repMMaHini (b

Bcpn.nrep.OAc).-

E.Q.3TOMy noBOAV, ne3p.HHHe naxo-

7iaj.miccH na OTA-bixe - npoBeJin. oSmch

MHCHHHMH OTllQCTHTeJlblIO /KH3HII II

AeHTe«'IbIIOCTII IIC3pJI1HX COOTBeTCTBy-

IOLU.HX CTpaH. Ofili Bbipa3H.TH CBOC
MHeHiie b tom, mo sth oCMeHbi CTa;in

ipaAiimieii, b BHAy yKppenjiemiH Apy-
HiecKHX OTHoiueHiiH mokay accouna-
Uhjimh BbiuieynoMHnyTbix CTpaH.

ACnEKTbl KACAK)IUHEC$I
COUHOnPO<I>ECCHOHAJlb-
HOTO MHTErPMPOBAHMfl

3PHTEJlbHblX
HEAOCTATOHHOCTEM

11a ocHOBaiiiiii BbiuieyKa3aHHoft tcmm
HMejio MecTO coBemaHne b Q6me/KH-
thii — aiejibe N° 1 b ,ZlyM6p3Beiib,

ye3Aa Cii6ny.

CTaTbH ccbiJiaeTCH Ha niaBHbie npo-
o.neMbi paccMOTpeHHbie na coBemamiH,
a TaK>i<e h na AOCTHiKeHHH nojiyqen-

Hbie b paMKax KOMnjieKca b JI,yM6p3-

BeHb no .THHHII comiajibHoro o6ecne-

M6HHH II npOAy'KTHBHOCTH, Ha IIOBbie

cna6>KeHiin h npncnoco6JieHHn, npeA-

Ha3iiaqeHHbie oSecnemiTb OTAeJiemie

XOpOUieîî CpyHKUIIOHa/IbHOCTbK).

yTOMiineM, qro cooTBeTCTByiou],ee

OTAejieHiie, caMoe r/iaBHoe SToro mna
naiuen crpanbi, nespamie BbipaoaTbi-

Baior i<apTOHa>K, meTKii, MeiejiKH,

pacTHTejibHbie BH3aHbîi, npoBG.noHHbie

H3A6JIHH II T.A- ---v

ABTOp CTaTbH KoHCTaHTHIi OATHliy,

rJiaBHbiii nayiHbiH nccjieAOBaTe>Tb Hii-

CTHTyTa MeAnmiiicKOH 3KcnepTii3bi u

B03MeuieHiiH pa6oTocnoco6nocTH.

M3 CnOPTHBHblX
COPEBHOBAHHH

HE3P51HMX C PyMbIHHH

ynoMiiHaeM 3Aecb, b nepByio o^e-

peAb Pecny6jiHKaHCKHft HiiAHBUAyaJib-

Hbifi MeMiiiionaT no Jiencofl aT.ieTiiKe,

(pniia.i KOToporo hmcji MecTO b cch-

TP.ope 1986 roAa. KoHicypc pa3Bep-

Hy^ca b .Baiay -n r.pnH3Jiit yiacTiie 13.

ACBoneK ii 50 Ma.abMiiKOB, na. 20 npo-

'6ax.

ZtpyniM. Ba^KHbiM AeikTBHeM 6hji (pii-

naji MeMnuoHaTa no iuaxMaTy no 3Be-

HbHM, opraniBOBaniibiM na K'ypopTe

C3nejie (b 6jih30ctii Tr. >Kny).

nepBoe MecTo 3aH5i.ia 3bcho <t>sn-

jniajibi IiJioeujTii BTopoe MecTO On-
jmajuibi Tr. Mypem a TpeTbe mbcto
OnJiiiaA.nbi Huib.

CpeAH Apymx cnopTiiBiibix copeBHo-

BaniiH, yrioMimaeM ry no pojijioajiy

H3 BpaiUOB, Ha KOTOpOM TIpHHHJIH

y^acTHe 3BeHbH ne3p5niiix H3 OpaAHH,
BaKsy H MCCTHOCTH.

CnycT Tpn MaT^a, ciictcmu Typne,

pacnpeAe.ieHHe no OTpHAaM 6bMo cJie1

Ayiomee : BpainoB (I), Baioy (II) n

OpaAH (III). OTMe'iaeM, hto po.TJi-

6aJiJi HMeeT fiojibuine nepcneKTHBW no

pa3BiiTino b pHAax Tex 6e3 3peHHa b

nameft cTpaHe.

LUaxMaTHCT Miixaii IIpiiMHH yiiacT-

THe b nepuoA 6—20 OKia6pn c.r. Ha

MIipOBOM HIIAHBHAya.HbIIOM MeMnHO-

HaTe no luaxMaTV RJin ne3pH4HX, iis

MOCKBH.

nCHXOnEflArOrHHECKHE
ACnEKTbl no AJ1*ABETM-
3HPOBAHMK) B BPAH

AETEH MACCOBblX IIIKOJT

B cooTBeTCByiomeiî CTaTbe eurnajiii-

3iipyi0TC5i r.TaBiiue 3aTpyAnenii5i BCTpe-

Hemibie b AiiAaKTiiiecKHX
,

paMKax

lukoji ne3paMHX, b npouecce iiHCTpy-

iipoBamiH yyieHiiKOB KoTopue npn-

XOA^IT 113 06bIKH0BeHHbIX s.ieMeHTap-

,
HblX UIKOJI.

KoneMHo, aBTop othochtch ocoSeimo-

k ncnxo.iorimecKHM ocoâeHnocTHM Biiy^

meinia niicbMa — HTe.nnn b 6pafl 3th-

mh y^eiinKaMii, pa3^imHoro B03pacTBa,

. CTenenb . ocTpOTbi 3peiniîi ii t.a. B paB-

noii CTeneuH îibjisiiotch iiHTepecHHMH'

ne. TOJibKo Bnecoiiiibie 3aMe4anii5i, ho-

II MCTOAU HCn.OJIb30BaHHbie aBTOpOM- B

npouecce iincTpyiipoBaHiia.
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import pres, P.O. Box 12—201, telex 10376 prsiir.

Bucureti, Calea Griviei, nr. 64—66.

REDACIA I ADMINISTRAIA: Bucureti,

str. Vatra Luminoas nr. 108 bis, sector 2, cod

73 302, telefon: 53 6615.
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Prezentarea grafic : V. APOLOZAN

Tiparul executat la Tipografia Ploieti

Comanda nr. 16014/1986

Pentru anul 1987, Biroul executiv al

a Asociaiei nevztorilor din R.S. România
acestora mult sntate i prosperitate, reali

în activitile cultural-educative, sportive i
ritoriale, pe linia mreelor directive trasate

munist Român.
Strîns unii în jurul partidului, al sec

CEAUESCU, ctitorul noii Românii, Erou al

ne aducem aportul, alturi de ceilali oameni
patrii, la lupta pentru pace i dezarmare.

Consiliului Central i conducerea operativ
ureaz membrilor asociaiei i familiilor

zri tot mai frumoase pe locurile de munc,
obteti, desfurate în cadrul filialelor te-

de Congresul al XHI-lea al Partidului Co-

retarutui su general, tovarul NICOLAE
Pcii, s pim cu încredere în noul an, s
ai muncii, la înflorirea scumpei noastre

JIcl tîlLLLL CLttl!

Cu prilejul Anului nou 1987, consiliul de conducere, colegiul de redacie i colec-

tivul redacional al revistei VIA NOUA, ureaz cititorilor, colaboratorilor, corespon-
denilor voluntari i tuturor celor care îi aduc contribuia la tiprirea, difuzarea i popu-
larizarea organului de pres al asociaiei — ambele ediii —, noi i însemnate succese

în toate domeniile de activitate, mult sntate i un clduros

JIcl mcclc CLul!
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Partidul Comunist Român-
centrul vital al societii noastre
In viaa societii româneti, o dat cu

trecerea la construirea orînduirii noi, socia-

liste, Partidul Comunist Român, înc din anii

luptei revoluionare ilegale, s-a afirmat drept

conductor neînfricat pentru dreptate, liber-

tate i progres social, a devenit centrul con-
ductor al construirii noii Românii. Cele peste

dou decenii care au trecut de la istoricul

Congres al IX-lea al partidului constituie o

nou epoc in dezvoltarea economico-social a

rii, indisolubil legat de activitatea teoretic
creatoare a tovarului Nicolae Ceauescu, sub
egida creia societatea româneasc a cunoscut
un remarcabil avînt, un curs dinamizator.

Unitatea dintre partid i popor are rdcini
adînci înc din perioada afirmrii i dezvolt-
rii micrii muncitoreti revoluionare i de-
mocratice din ara noastr. întreaga devenire
a poporului nostru este brzdat de lupta grea
i îndelungat a maselor largi, populare, pen-
tru eliberare social i naional, pentru edifi-

carea pe pmîntul patriei a socialismului i
comunismului. „Partidul — arta tovarul
Nicolae Ceauescu — reprezint nucleul în

jurul cruia graviteaz întreaga societate i de
ia care radiaz energia i lumina ce pun în

micare i asigur funcionarea întregului an-
grenaj al orînduirii socialiste. La rîndul su,
partidul se regenereaz continuu sub impulsul
puternicelor fascicule de energie i lumin ce

se îndreapt continuu spre el din rîndul naiu-
nii noastre socialiste. Putem spune c partidul

comunist îndeplinete rolul de centru vital al

întregului nostru sistem social".

Socialismul i comunismul în patria noastr
se furesc cu poporul, pentru popor. Pornind
de la aceast tez revoluionar demonstrat
de secretarul general al partidului, factorii care
acioneaz în înfptuirea politicii de furire a
noii societi trebuie s fac totul pentru ca
poporul s fie pe deplin contient, s îneleag
bine toate problemele dezvoltrii patriei noas-
tre, precum i toate problemele internaionale
i s acioneze într-o deplin unitate.

Experiena social, în continu îmbogire
relev unitatea organic dintre elaborarea
liniei politice generale, aciunea pentru apli-

carea acesteia, permanenta situare a comuni-
tilor în miezul vieii, în mijlocul poporului i
desfurarea unei vaste activiti politico-revo-

luionare.

Partidul nostru este astzi un adevrat
partid de mas ce cuprinde în rîndurile sale

peste 3.550.000 de membri, adic 15% din în-
treaga populaie a rii, iar în ce privete com-
poziia social, muncitorii, intelectualii i
ranii constituie cea 96% din numrul mem-
brilor de partid, acetia fiind prezeni, practic,

în toate colectivele de oameni ai muncii, fapt
de o deosebit semnificaie pentru viaa social-

politic a patriei. Partidul acioneaz din inte-
riorul societii, al întregii naiuni socialiste,

dinuntrul organismelor de stat i economice,
al organizaiilor de mas i obteti, împletin-

l
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du-i strîns activitatea cu aqeea a maselor
largi, întrindu-i continuu legturile cu popo-
rul, organizînd i conducînd munca lor con-
structiv.

Rolul partidului de centru vital se exprim
prin legtura strîns cu clasa muncitoare, cU
rnimea, cu intelectualitatea, cu toi oamenii
muncii, 'conlucrarea cu masele reprezentînd
unul din principiile a cror aplicare consecvent
imprim o înalt eficien conducerii politice.

Dialogul permanent viu, direct al partidului,
al secretarului su general, tovarul Nicolae
Ceauescu, cu poporul determin soluionarea
problemelor dezvoltrii economico-sociaie.

Partidul Comunist Român se manifest ca

organizator i coordonator unitar al întregii

activiti economico-sociaîe, formulînd politica

privind repartizarea forelor, a cadrelor, desf-
urînd o imens munc organizatoric i politic
al crei criteriu esenial, de apreciere îl con-
stituie rezultatele concrete obinute în toate
domeniile, în primul rînd în industrie i agri-
cultur, în cercetare i învrnînt.

într-o asemenea concepie dialectic, la fel

ca orice organism social, partidul, pentru a-i
putea îndeplini misiunea, îi perfecioneaz con-
tinuu propria activitate, fiind fora care asi-

gur înlturarea a tot ceea ce este vechi, peri-

mat, promovarea cu îndrzneal a noului în

toate sectoarele, corespunztor noii etape de
dezvoltare.

Înnoirea formelor i metodelpr de activitate

constituie condiia vital ca sarcinile funda-
mentale din actualul cincinal privind dezvol-
tarea economic, modernizarea industriei i
agriculturii, înfptuirea noii revoluii tehnico-
tiinifice i a noii revoluii agrare, înflorirea

tiinei i culturii, îmbuntirea activitii
tuturor organismelor sociale, ridicarea nivelu-

lui vieii materiale i spirituale a naiunii, des-
l

furarea unei adevrate revoluii în sfera '

contiinei s fie înfptuit armonios, unitar,

consecvent, asigurîndu-se înaintarea ferm a

patriei pe noi trepte de civilizaie.

Exercitarea rolului conductor al partidu-

lui i creterea acestui rol se cer înelese la un
nivel superior printr-o participare activ, efi-

cient a fiecrui comunist în domeniul su de
activitate, pentru înfptuirea programului
partidului. înfptuirea mreelor obiective sta-

bilite de Congresul al XlII-lea al partidului,

a vastelor programe de dezvoltare economico-
social în cincinalul 1986—1990 i în perspec-
tiva anilor 2.900 este strîns legat de ridicarea

nivelului de pregtire politic, economic, pro-
fesional a tuturor oamenilor muncii, de aciu-
nea unit a întregului popor în jurul partidu-
lui, a conducerii sale. în acelai timp, urmîndu-i
pe comuniti, toi fiii rii, unii în jurul parti-

dului, al secretarului su' general, tovarul
Nicolae Ceauescu, s munceasc cu druire
pentru dezvoltarea i înflorirea rii.

65 DE ANI DE LA CREAREA
vili TINERETULUI COMUNIST

Constituit acum 65 de ani, la Conferina general a tineretului socialist, din 19—20 martie 1922, în con-
textul marilor evenimente ce au marcat istoria modern a României — realizarea statului naional unitar în
1918 i furirea Partidului Comunist Român la 8 mai 1921 — organizaia revoluionar de tineret a beneficiat
de toate valenele marilor înfptuiri ale poporului, ale cuceririlor clasei muncitoare.

In focarul marilor aciuni revoluionare ale tineretului pentru aprarea intereselor sale, a drepturilor
i libertilor democratice, a independenei i suveranitii naionale a patriei s-au afirmat i i s-au manifestat
plenar capacitile organizatorice, talentul, spiritul de iniiativ, curajul i maturitatea militantului revoluionar
Nicolae Ceauescu, care pentru toate însuirile probate a primit din partea Partidului Comunist Român impor-
tante funcii de conducere în micarea tineretului.

In epoca marilor transformri economice i sociale ale rii, care au caracterizat furirea bazelor econo-
mice ale socialismului, tineretul s-a aflat în primele rînduri ale muncii constructive.

Perioada de dup Congresul al IX-lea al partidului a determinat i în rîndurile tineretului, ale organi-
zaiilor sale revoluionare prefaceri fundamentale. In anii din urm, ca i în trecut, cînd s-a aflat nemijlocit

în fruntea tineretului, secretarul general al partidului, preedintele Republicii, s-a ocupat îndeaproape de
tinra generaie. La toate marile înfptuiri din „Epoca Ceauescu" tineretul a rspuns cu druire i entuziasm.

Datorit grijii printeti a Partidului Comunist Român, tînra generaie, organizat pe vîrste i locuri

de munc — oimii patriei, pionierii, utecitii, asociaiile studenilor comuniti — se bucur astzi de dra-

goste i preuire din partea întregului popor. In prezent, mai mult ca oricînd în întreaga sa istorie, partidul

îi afirm rolul de îndrumtor al tinerei generaii, pentru c, aa cum arta tovarul Nicolae Ceauescu înc
din 1944 : „Tineretul este viitorul unui popor".

La a 65-a aniversare a crerii organizaiei revoluionare a tineretului din România, tînra generaie îi
îndeplinete în mod exemplar datoria pe marele front al construirii societii socialiste multilateral dezvoltate

pe pmîntul patriei, aflîndu-se în primele rînduri ale înfptuirii hotrîrilor Congresului al XlII-lea al parti-

dului.
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Consftuire profesional cu

instructorii organiiatorici-sociali

ai asociaiei

în zilele de 5—6.XII.1986 a avut loc la

sediul Consiliului Central al Asociaiei nev-
ztorilor din R.S.R. o consftuire cu instruc-

torii organizatorici-sociali ai filialelor i gru-

pelor.

Consftuirea s-a desfurat pe linie social-

organizatoric, fiind condus de prof. Viorel

Crciun, preedinte al asociaiei, Al. Micu, se-

cretar responsabil i Cornelia Mereu, instruc-

tor social principal. Au fost invitai Constantin

Olteanu, cercettor tiinific principal al

I.E.M.R.C.M. i Teodor Lpdatu, preedintele

Filialei Bucureti.
In prima zi a edinei, au prezentat refe-

rate : Laureniu Crian (Cluj-Napoca), Vero-
nica Dinu (Piteti), Ion Olaru (Iai), Ion Piesa

(Timioara), Victoria Sava (Braov), Elisabeta

Selin (Galai), Elena Simion (Ploieti), Dorina
Stanciu (Constana), Igor Torjescu (Bucureti)

i Francisc Vaida (Tg. Mure).
Referatele s-au axat, în general, pe proble-

me de asisten social i de întocmire a situa-

iilor statistice anuale.

în continuare, au urmat discuiile pe mar-
ginea problemelor ridicate. Ele au scos în re-

lief preocuprile celor prezeni pentru rezol-

varea tuturor cazurilor ce se ivesc în activi-

tatea lor, de zi cu zi, sprijinul acordat în per-

manen de organele locale de partid i de stat,

precum i aspectele dificile ale muncii de teren

i ale încadrrii absolvenilor.

Referatele prezentate i discuiile la aces-

tea s-au dovedit a fi deosebit de utile, ele con-

stituind un schimb de experien i de opinii

între instructorii sociali.

Constantin Olteanu, în intervenia sa, a sub-

liniat necesitatea i importana colaborrii din-

tre asociaie i I.E.M.R.C.M., în domeniul asis-

tenei oftalmologice.

In numele instructorilor, Laureniu Crian
de la Filiala Clui-Napoca a mulumit conducerii

asociaiei pentru organizarea consftuirii, util,
sub toate aspectele, pentru toi cei prezeni.

în încheiere, au luat cuvîntul prof. V. Cr-
ciun, preedinte, Al. Micu, secretar responsabil,
C. Mereu i Musc Al., care au apreciat munca
depus de instructorii sociali, în cadrul filiale-

lor, solicitîndu-le totodat s fac eforturi i
mai susinute în rezolvarea sarcinilor i cazu-
rilor ce le sînt încredinate.

Nu putem s omitem, cu acest prilej, al

consftuirii, contribuia tovarei Cornelia
Mereu la reuita aciunii, ca urmare direct
a modului eficace în care colaboreaz cu in-

structorii organizatorici-sociali ai filialei, prin
îndrumri competente i deplasri la filiale,

fcute cu regularitate.
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} Cunoaterea i aplicarea

'

de ctre filialele asociaiei

a actelor normative

referitoare la cei fr vedere
VERONICA DINU

(Piteti)

Asociaia nevztorilor din R.S. România
este o organizaie cu caracter social-cultural,

avînd drept scop cuprinderea ca membri a defi-

cienilor de vedere, de pe întreg teritoriul

rii.
Una din principalele sale sarcini este spri-

jinirea nevztorilor în vederea colarizrii,

calificrii i încadrrii în munc, a unei cît mai
depline integrri în societate, în cadrul gene-
ros al politicii umanitare a partidului i sta-

tului nostru.

în activitatea curent de la filiale i grupe,

personalul retribuit al acestora i îndeosebi

instructorul organizatoric-social trebuie s cu-

noasc temeinic toate actele normative în vi-

goare, referitoare la nevztori, precum i pe

cele ale conducerii asociaiei.

Pentru aplicarea lor i rezolvarea proble-

melor sociale care se ridic, acest personal tre-

buie s colaboreze cu o serie de instituii i
uniti, solicitînd, la nevoie sprijinul organelor

locale de partid i de stat.

In primul rînd, atît instructorul social, cîl

i ceilali oameni ai muncii din cadrul filialei

au datoria de a conlucra cu serviciile de oftal-

mologie, cu dispensarele comunale, cu colile,

cu direciile pentru probleme de munc i
ocrotiri sociale, cu consiliile populare comunale,

pentru depistarea deficienilor viziuali, la o

vîrst cît mai fraged, în scopul îndrumrii lor

ctre învmîntul special elementar i pro-

fesional.

In acelai timp, trebuie s colaboreze cu

centrele de orientare a minorilor i cu comi-

siile de expertiz, pentru orientarea profesio-

nal a handicapailor vizuali.

Cunoaterea de ctre oamenii muncii din

cadrul filialei, de ctre instructorul organizato-

ric-social, cruia îi revin sarcini precise în acest

sens, a criteriilor de admitere în colile profe-

sionale speciale de nevztori . are o deosebit
importan în îndrumarea corect a acestora,

întrucît exist deseori cazuri de atrofii pariale

ale nervului optic sau chiar de degenerescent
macular, cînd acuitatea vizual rmîne sta-

ionar.
In perioada colarizrii, conform Instruc-

iunilor nr. 903/1983, privind acordarea aju-

toarelor bneti, completate cu precizrile refe-

ritoare la modul de întocmire a referatului de
acordare a ajutoarelor bneti ocazionale, cei

care urmeaz cursurile liceelor de mas sau

ale colilor populare de art, precum i studen-

' %



ii, i care împreun cu susintorii lor legali
nu depesc plafonul de venituri de la pct 4,

litera a, din „Regulamentul de acordare a aju-
toarelor bneti" au dreptul la 100 lei lunar-
pltibili la sfîritul fiecrui trimestru.

Filialele asociaiei acord ajutoare bneti
i membrilor ei, ale cror venituri nu depesc
plafonul prevzut în regulamentul amintit, în-
tocmindu-se formele prevzute în asemenea
situaii.

Absolvenii nevztori, precum i ali mem-
bri ai asociaiei, care nu au posibilitatea de
cazare în localitile unde lucreaz sau sînt
cstorii i au familiile în alte localiti, pot
fi cazai în dormitoarele comune ale filialei,

fiind scutii de plata contribuiei de întrei-
nere, timp de trei luni, de la data încadrrii
în munc.

Primirea nevztorilor în dormitoarele co-
mune se face pe baza aprobrii date de condu-
cerea filialei i a angajamentului de plat, sem-
nat de solicitant. Ei vor suporta lunar o con-
tribuie bneasc, în raport de veniturile
realizate

:

— pîn la 1.500 lei venit lunar, vor plti
150 lei; de la 1.501—2000, vor plti 175; de
la 2.001—2.500 vor plti 200

; peste 2.501 vor
plti 225 lei.

O alt serie de înlesniri, fixate prin acte
normative se refer la retribuia celor fr
vedere, încadrai în munc. Astfel, retribuia
lor este mai mare decît a personalului vztor
de la locul de munc cu 35% pentru cei înca-
drai în gradul I de invaliditate i cu 15% pen-
tru cei din gradul II de invaliditate, conform
articolului 197, din Legea nr. 57/1974, modi-
ficat prin Legea nr. 4/1978 privind retribuia
dup cantitatea i calitatea muncii.

Persoanele fr copii, încadrate în gradul I
sau II de invaliditate sînt exceptate de la plata
contribuiei bneti, pe perioada cît dureaz
invaliditatea, potrivit art. nr. 24 din Legea nr.
1/1977 privind impozitul pe fondul total de
retribuie al unitii socialiste.

H.C.M. nr. 1060/1986 prevede pentru
cei încadrai în producie, pensionarii CASCOM
sau de 'asigurri sociale, elevii din co-
lile speciale i studenii, încadrai în gra-
dul I de invaliditate, acordarea unor gra-
tuiti pe calea ferat dus-întors, precum
i pe transportul urban, în comun. Foile
de drum C.F.R. se elibereaz de ctre direc-
iile pentru probleme de munc i ocrotiri so-
ciale sau de CASCOM, în baza dosarului întoc-
mit de filial, cu actele solicitate. Legitima-
iile de cltorie sînt valabile ase ani i se eli-

bereaz la depunerea actelor necesare. Cele
dou bilete de cltorie se acord anual, vi-

zîndu-se i legitimaia, ca urmare a cererii

întocmite de filial, a adeverinei de om al

muncii sau a cuponului de pensie.

Legitimaiile de cltorie pentru transportul

în comun urban se vizeaz anual de ctre con-

ducerea întreprinderii respective, în baza adre-

sei i a tabelelului nominal, întocmite de filial
i a actelor medicale. '"- -

H.C.M. nr. 2466/1969, care vine cu precizri
în ceea ce privete gratuitatea cltoriei cu
mijloacele de transport in comun urban, pre-
vede acordarea celor dou cltorii pe calea
feiat, atît pentru invalizii i accidentaii de
rzboi cu gradul I de invaliditate sau marii
mutilai de rzboi, cît i pentru însoitorii aces-
tora, atunci cînd cltoresc împreun cu cei

pe care-i însoesc.

O alt prevedere a legii care dovedete con-
inutul înalt umanitar al orînduirii noastre so-

cialiste o constituie faptul c nevztorii pot
iei la pensie pentru limit de vîrst, pentru
munca depus, brbaii la 50 de ani, la o ve-
chime de 16 ani, iar femeile la 45 de ani, la o
vechime în munc de 10 ani (art. 89 din Legea
nr. 3/1977 privind pensiile de asigurri sociale

de stat i asisten social).

Prin Comunicarea Cancelariei Preedintelui
Republicii, nr. 2719/1982, s-a aprobat ca în

continuare nevztorii s beneficieze de o re-

ducere cu 50% pentru plata taxei de abona-
ment la telefon.

Potrivit Decretului nr. 473/1977 privind gra-

tuitatea taxelor de abonament la radio i tele-

viziune pentru handicapaii vizuali, confirmat
de comunicarea amintit, cei fr vedere din

gradele I i II de invaliditate beneficiaz în

continuare de scutirea taxelor aferente. i în

aceast situaie, filiala întocmete adres i
tabel nominal pentru cei ce solicit scutirile

respective i le înainteaz Direciei Economice
Bucureti, din cadrul Radioteleviziunii.

Cooperatorii nevztori i pensionarii din

cooperaia meteugreasc sînt sprijinii în

obinerea de bilete de tratament i odihn în

staiuni balneare, beneficiind de o reducere de

25%, conform Deciziei UCECOM nr. 73/1987.

De asemenea, pensionarii de asigurri sociale

sînt ajutai prin direciile pentru probleme de
munc i ocrotiri sociale pentru procurarea bile-

telor de odihn i tratament pe baza recoman-
drii medicale, a cuponului de pensie i a ce-

rerii celui în cauz.
Potrivit Deciziei UCECOM nr. 437/1967 pri-

vind concediile de odihn pentru cooperatorii

i angajaii nevztori din cadrul cooperaiei
meteugreti, cooperatorii nevztori benefi-

ciaz de concedii de odihn de minimum 18 zile

lucrtoare, pentru minimum 5 ani vechime i
de maximum 24 de zile lucrtoare, pentru o

vechime în munc de 14 ani.

Conform Decretului nr. 770/1966, anexa 1,

capit. XVII, unele femei fr vedere pot soli-

cita, la unitile medicale competente, între-

ruperea sarcinii.

In baza articolelor 32 i 42 din Legea 1/1985
privind autoconducerea, autogestiunea econo-
mico-financiar i autofinanarea unitilor ad-
ministrativ-teritoriale au fost fcute intervenii

la consiliile populare, obinîndu-se, de la caz

la caz, scutirea nevztorilor de la contribuia
bneasc si în munc.

(continuare în pag. a 5-a)
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CALITATE i DISCIPLIN

la seGia perii a cooperativei

!imc si art"— Pitetin
Dup cum se tie, în cooperati-

vele de invalizi din ar îi desf-
oar activitatea, cu bune rezul-

tate, numeroi nevztori, la sec-

iile de perii i cartonaje.

Ne oprim de data aceasta la sec-

ia de perii a Coop. „Munc i
art", din Piteti, secie a crei
hal a fost reamenajat la sfîri-

tul anului trecut.

Aici lucreaz 14 nevztori care,

ca si colegii lor de la secia car-

tonaje, îi aduc o contribuie în-

semnat la îndeplinirea sarcinilor

de plan ale cooperativei.

In cadrul seciei de perii, func-
ioneaz dou compartimente dis-

tincte : modelaje i execuia pro-
priu-zis. Muncitorii nevztori lu-

creaz într-un singur schimb la

execuia propriu-zis, alctuind un
colectiv omogen, cu o activitate

continu, apreciat de conducerea
cooperativei.

Ing. Gh. Lazr, preedintele coo-

perativei, ne precizeaz : „Activi-

tatea nevztorilor are o pondere
însemnat în îndeplinirea planu-
lui de munc al unitii. Ei îi fac

pe deplin datoria, realizînd produse
de calitate, apreciate de benefi-
ciari. ' Astfel, anul trecut, secia
perii i-a indeplinit planul în pro-
porie de 112,6 la sut.
Conducerea cooperativei este pre-

ocupat de asigurarea permanent
a retribuiei lunare, care deseori
este depit, precum i de apro-
vizionarea cu materia prim ne-
cesar i obinerea unor comenzi
satisfctoare.
Ion Dragomir, organizatorul de

grup, Gh. Brenescu, care este i
vicepreedinte al filialei i membru
in Consiliul Central al asociaiei,
Sofia Udrescu, Olimpia Breier,
Elena Marin sau Cornel Robescu
sînt cîteva nume, pe care le-am
desprins dintre cei care alctuiesc
inimosul colectiv de la secia do
perii.

„Sînt oameni coreci, care nu se

abat de la disciplina muncii i rs-
pund cu promptitudine la toate

solicitrile", ne spune Ioana Io-

nescu, responsabila cu probleme
sociale a cooperativei.

Membrii acestei secii împletesc
cu succes activitatea productiv cu
cea cultural-educativ i sportiv
Muli dintre ei sînt pasionai citi-

tori în braille sau asculttori ai

crilor imprimate pe band mag-
netic. Alii sînt nelipsii partici-

pani la diferite concursuri cultu-

rale, organizate la nivelul filialei.

Nu-i putem omite nici pe sportivi
— juctorii de popice — Sofia
Udrescu, Gh. Brenescu, Olimpia
Breier i Cornel Robescu, prima
dintre ei obinînd în repetate rîn-

duri locuri fruntae în diferite

competiii.

Colectivul acestei secii întîm-

pin totui unele greuti în pro-
cesul de producie, determinat de
lipsa unei depline corelri a acti-

vitii celor dou compartimente,
cei de la modelaje frînînd uneori
lucrul colegilor lor de la execuia
propriu-zis.

Tovara Ioana Ionescu îns.
care ne-a însoit în vizita prin
secie, ne-a asigurat c se vor lua

msuri ca acest neajuns s fie în-

lturat cit mai curînd posibil

promisiune pe care, alturi de cei

direct interesai, o ateptm s se

concretizeze.

Prin reamenajarea seciei de pe-
rii, s-a creat un spaiu suplimen-
lar i un microclimat corespunz-
tor, cu temperatur constant, asi-

gurîndu-se astfel condiii optime
de lucru.

Iat cum, datorit politicii uma-
ntare a partidului i statului nos-
tru, aceast categorie de handica-
pai are posibilitatea s se inte-

greze cît mai deplin în viaa so-

cial,' adueîndu-i contribuia, al-
turi de ceilali oameni ai muncii,
la dezvoltarea societii noastre

socialiste.

Ana LEV1KD V

Muncitoare fr vdere, in activitate, Ia secia de perii
a Coop. „Munc i art" — Piteti.

Cunoaterea i aplicarea

actelor normative
(urmare din pag. a 4-a)

Nu ne-am propus s enumerm toate faci-

litile create pentru cei fr vedere, în anii

socialismului, întrucît ele sînt numeroase i se

reflect fericit, în viaa i activitatea lor pro-

fesional.

în ceea ce privete rolul filialelor asociaiei,

al instructorilor sociali în aplicarea actelor nor-

mative existente, în sprijinirea celor fr ve-
dere, el este considerabil. Nu exagerm dac
afirmm c fiecare problem implic persona-
lul existent, solicitîndu-i competen, prompti-
tudine i perseveren.

Desigur, rolul filialelor asociaiei i al in-
structorilor respectivi nu se limiteaz numai
la cele menionate. în viaa de toate zilele, apar
nenumrate probleme care nu figureaz în nici

un act normativ. Toate îns trebuie rezolvate

în spirit umanitar i cetenesc, în spiritul eticii

si echitii socialiste.
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Un tio

masor,

acum

Lui Constantin Fodor, absolvent

în 1983 al Centrului colar nr. ,1

— Bucureti i-a surîs desigur i
ansa, fiind repartizat la Spitalul

Militar Central din Capital. Dar
aceast ans n-a iost o întîm-
plare, tinrul masor dovedind de
la început caliti cu care s-a re-

marcat la locul su de munc,
într-o unitate de prestigiu.

Nscut într-o familie numeroas,
în comuna Tîrzia, judeul Neam,
a urmat coala general de ne-
vztori din Tg. Frumos, apoi li-

ceul sanitar din cadrul Centrului
colar nr. 1, unde s-a remarcat la

învtur, fiind premiant în mai
muli ani i de asemenea, ca a-
hist, obinînd rezultate foarte bu-

ne, la competiiile inter.colare i
la cele ale Asociaiei nevztori-
lor din R.S. România.

La spitalul amintit, a fost pri-

mul angajat ca masor al seciei

de balneofizioterapie i recuperare

medical, secie înfiinat în 1981

cu cabinet de masaj, de electro-

terapie (de joas, medie i înalt

frecven), de fototerapie, parafin

i kinetoterapie (dou sli, cu doi

profesori), sal de gimnastic, toa-

te dotate cu aparatur foarte mo-

dern.

Au trecut mai bine de trei ani

ele atunci. In registrul cu evidena

tratamentelor fcute de el erau

menionai, la jumtatea lui ia-

nuarie, 720 de pacieni.* Un rulaj

mare, care nu impieteaz îns
asupra calitii tratamentului, cum
se întîmpl în unele uniti din

staiuni, cu frecven mare de

pacieni.

Cabinetul de masaj, unde deo-

camdat lucreaz numai el, este

spaios i beneficiaz de un apa-

rat deosebit de vibromasaj. Tra-

tamentele se fac nu numai cu talc,

ci i cu unguente adecvate. Paci-

Masorul Fodor (în. stînga), în cabinetul maiorului dr.

Nicolae Pavelescu, eful seciei.

enii sînt cadre militare (de la

soldai, la cadre superioare) i fa-

miliile acestora. Avînd în vedere
tipul de spital, tratamentele im-
pun o inut aparte i o atitudine

profesional corespunztoare. De
ali el, masorul particip la rapor-

tul de gard, unde se analizeaz
cazurile tratate i evoluia afec-

iunilor pentru care sînt internai
pacienii.

Aminteam de calitile care l-au

fcut pe Fodor s fie apreciat de
cei cu care vine în contact : o

percepere imediat a cazurilor ce

urmeaz a fi tratate, inut corec-
t, politicoas, atrgtoare i un
stil propriu, familiar de a-i apro-
pia pacienii.

Se-nelege, atît în Capital, cît

i în ar lucreaz numeroi ali

masori novztori, cu experien
mai îndelungat decît a lui Fodor,

fiind apreciai în unitile unde

îi desfoar activitatea.

Noi relevm aici îns, de aceas-

t dat, un exemplu de integrare

socioprofesional a unui tînr de

25 de ani, care s-a afirmat deja

profesional, într-un spital ca cel

în care lucreaz, contribuind prin

aceasta la creterea renumelui de

care se bucur colegii si cu defi-

ciene de vedere.

In acelai timp, el s-a integrat

deplin în colectivul din care face

parte, urmînd îndeaproape indi-

caiile efului seciei, maior dr.

Nicolae Pavelescu si ale cpt dr.

Adrian Cucu, medic principal.

De asemenea, el s-a fcut cu-

noscut i prin pasiunea sa pentru

ah, pasiune pe care ne-o indic
i tabla demonstrativ, agat pe
un perete al cabinetului i revista

de ah, de pe mas.
Pin la terminarea colii, Costel

Fodor a participat la toate cam-
pionatele organizate de asociaie,
obinînd rezultate foarte bune în

fazele de zon i în cele finale.

In 1978 a jucat în ambele partide
ale întâlnirii de ah dintre repre-
zentativele asociaiei noastre i a

celei din R.S.F. Iugoslavia, la

Saraievo i respectiv la Poiana
Braov.

In anii din urm, a jucat în ca-

drul echipei de ah a Direciei
medicale a armatei, luînd parte la

activitatea de club, cu deosebire

la aciunile prilejuite de Ziua ar-

matei, 23 August s.a., nemaidispu-

nînd de timp pentru finala pe

ar a asociaiei.

Constantin Fodor este un tînr

masor, de pe acum apreciat. Ne-o

confirm i eful seciei, maior

dr. . Nicolae Pavelescu :

„Într-adevr, masorul Fodor s-a

afirmat înc de la începutul acti-

vitii sale în secia noastr, prin-

tr-o pregtire i o personalitate

profesional deosebite. în cadrul

actului medical complex de recu-

perare neuromotorie, activitatea

desfurat de el reprezint o ve-

rig indispensabil i eficient.

Calitile sale profesionale sînt du-

blate de pasiune, contiinciozitate

i o comportare deontologic

exemplar".

FI. OPRESCU
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CU PROFESORUL PAUL COCHET

DESPRE PSRILE EXOTICE DE APARTAMENT
interviu realizat de

prof. N. IONESCU

Consider ca utile cîteva date despre interlo-

cutorul nostru. S-a nscut în Bucureti, la 4 oc-
tombrie 1937. Dup terminarea liceului a urmat
Facultatea de litere din Bucureti, pe care a ab-
solvit-o în 1961. A fost un student eminent, ocu-
pînd locul apte pe ar, în acel an. A fost repar-
tizat ca profesor de limba i literatura român la

Grupul colar special nr. 1 — Bucureti, unde
funcioneaz i astzi. In 1911 a obinut gradul 1

de învmînt.
înc din timpul facultii s-a remarcat, publi-

cînd la „Luceafrul". In 1963 a obinut premiul 1

în cadrul unui concurs de poezie, la cenaclul
„Nicolae Labi" al Uniunii Scriitorilor, condus de
Eugen Barbu. La revista „Via nou" a început
s colaboreze imediat dup apariia acesteia, în

1954, de la al doilea numr.
De atunci i pîn astzi a publicat în perma-

nen poezii, reportaje i îndeosebi critic literar,

facilitînd debutul multor talente în paginile re-

vistei.

Face parte din colegiul de redacie (din 1958),

din consiliul de conducere (din 1914) i din comi-
sia Concursului de proz i poezie al asociaiei.

Exigentul nostru colaborator, semnatar al

cronicilor „Spini i trandafiri" este i un pasionat
cresctor de psri cînttoare. Despre succesele pe
care le-a obinut în acest domeniu- noi am mai
publicat unele tiri. Nu îns i un material deta-
liat. O facem acum, cu convingerea c vom trezi

interesul cititorilor.

N.I. — Cum s-a nscut la dv., tovare pro-
fesor, aceast pasiune, ajungînd s avei o cresc-
torie ?

P.C. — Auzisem demult vorbindu-se despre
canari, dar nu-i ascultasem cîntînd. într-o zi, prin
1968, fratele meu m-a rugat s-i procur un canar
pe care inteniona s-l druiasc soiei. La rîndul
meu, am apelat la colega mea, Gherghina Chiriac,

care cunotea un cresctor. Aa am pit întîia

oar într-o încpere nu prea mare, cn zeci de
colivii împodobite cu ghirlanda multisonor a
unor triluri fermectoare. Apoi, mi-am cumprat
i eu un canar, i înc unul, apoi s-a nscut do-
rina de a avea pui, de a le modela cîntecul, încît

prin 1910 deineam o cresctorie de cea 35 de
psri, iar astzi, de cea 200 exemplare, în dou
încperi, special amenajate.

N.I. — Cine se ocup de procurarea hranei,
de îngrijirea lor si de confecionarea cutilor ?

P.C. — Singur m ocup, fiind de prere c o
a doua mîn, oricît de experimentat ar fi, poate
produce încurcturi. CU despre colivii, boxe de
maternitate i voliere, toate le confecionez tot
singur, ceea ce m-a obligat s-mi fac un mic ate-
lier de tîmplrie i mecanic.

N.I. — Cum putei, ca nevztor, s cretei
astfel de psri ?

P.C. — Este o întrebare de esen... Eu însumi
am ezitat la un moment dat, pentru c la început
fusesem ajutat de o persoan cu vedere normal.
Unele lucruri le-am descoperit singur, pentru
altele m-am edificat fcînd o vizit pasionatului
Vasile Turcea, la Bacu, vizit pe care o consider
i azi o adevrat reciclare. în general, între cres-
ctor i pasre trebuie creat o adevrat priete-
nie. Pe aceast linie trebuie s se orienteze cres-

ctorul fr vedere si s lucreze numai cu exem-

plare de bun calitate, care accept comuniunea
om—pasre.

N.I. — Sperai într-un eventual succes în mo-
delarea cîntului unora dintre aceste psri ?

P.C. — Pe plan mondial se depun eforturi i
pentru obinerea unor canari cu cîntec de pri-

vighetoare. Chiar dac obinerea acestuia prezint
dificulti, pot spune c le-am depit. Problema
este meninerea noului cîntec i transmiterea lui,

ereditar.

N.I. — Cretei canari numai pentru dumnea-
voastr ?

P.C. — Dac privii sub geamul de pe mas,
putei vedea diplomele de participare la con-

cursurile organizate de Asociaia >,Exotica", filiala

Bucureti, în cadrul expoziiilor anuale. Evident,

premiile de argint obinute în 1983 i în 1984 se

refer la culoarea citron. în cresctoria mea, vei
mai putea observa i alte exemplare frumoase, pe

o palet destul de larg de culori oranj, alb,

galben, albastru, verde, isabel, argintiu, opal etc.

Numai printr-o producie mai mare de pui

poi seleciona culoarea i cîntecul dorit. Astfel

inevitabil, majoritatea psrilor le formez pentru
bucuria celor care le iubesc i le doresc în apar-

tamentele lor. Cred c cel mai bine se relev ideea

c nu numai pentru mine cresc aceste psri, în

momentul în care ofer unui pasionat un exem-
plar „pstrat", aa-zis, numai pentru mine. A mai
putea aduga faptul c majoritatea psrilor din

cresctorie sînt tinere, nedepind vîrsta de doi

ani, ceea ce înseamn c treptat canarii trec de

la mine, ctre casele oamenilor.

N.I. — Sîntei cadru didactic, literat i cola-

borator al revistei „Via nou" din ale crei or-

gane de conducere facei parte. V mai rmîne
timp i pentru aceast pasiune ?

P.C. — Problema timpului este o fals pro-

blem. Oricîte preocupri am avea, trebuie s
recunoatem c întotdeauna ne rmîne timp nefolo-

sau prost folosit. Cit despre canari, cît despre
orice vieuitoare crescut de om, condiia este s
te trezeti dimineaa înaintea lor. Rspunsul se

refer desigur, strict la mine i cresctoria mea.

'continuare în pag. a 23-a)
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r— 8 MARTIE -ZIUA FEMEII
GHIOCEL

Flori, cintece i statui

Femeilor dragi,

Srbtorite in martie !

Darurile lor pentru noi
Sînt mult mai multe :

O iloare, un bra de flori,

O lume de flori

Sînt daruri puine.
Femeile sînt primveri,
Sînt limpezi izvoare,

Sînt universuri de lumini.

Versul meu e pitic,

E sfios i sincer

Ca un ghiocel.

V. ADAMESCU

MÎNGÎIE-MI PRUL

MAMEI
Trupul tu adîncm doare,
cînd supus de munci, de vreme,
e-un rboj cu zeci de-nsemne
ce se las, de citit,

tot mai greu, tot mai ferit,

Dar tu taci i cînd el geme.

Glasul tu mi-e numai jale !

cînd se lupt i se îrînge,

sfîiindu-li-se-n sînge
de mi-i bine, de mi-i ru,
ap, foc pe rugul tu ...

Suflete, de n-ai mai plînge ...

Mama, rogu-te
Ia-m greu de lan, în glezne,

nu cumva s-i fie lesne,

s te-nali de pe poteci,

ctre liniti goale, ... reci

!

IOANA FERTU
Craiova

Mîngîie-mi prul, ca pe-un talisman,
Primesc aceast mic bucurie,
Printrînsa greul vieii se subie,
Pierzîndu-se ca vîntul într-un lan.

Mîngîie-mi prul, inima-mi se îrînge,

Cînd mîna-i drag curge mai departe,
Pe obrazu-mi neted ca un semn de carte

i-mi bate-n piept, cu pumnii mici de sînge.

Mîngîie-mi prul, dup ani de zile,M regsesc copil i nu m tiu,
Cu versurile-mi ca nite cmile,
Bâîînd al existenei larg pustiu.

Mîngîie-mi prul, visuri îmbtate
De tot înaltul zilei care vine,

Atunci cînd lumea este-o frunz, poate,

A vrea s-o duci la buze pentru mine.

MANDA MAYER

BUNICA MEA
Bunica mea avea ochii verzi,

Dar niciodat
Nu-i reuea tentativa de a fi iarb.

Era înalt i subire bunica,

Dar niciodat
Nu-i reuea tentativa de a fi copac.

i vorbea rar

Bunica :

Propoziii principale

Se topeau
în albastre creuzete
Pîn cînd bunicd
S-a zidit

Cu mortar de iarb i de venicie
în poezia noastr cea de toate zilele.

ANA HOMPOT

i

Gînduri de martie

Cînd primvara pare c vine dintr-o carte
Si împletesc copiii nururi albe-roii,
in noi zpezi ce se topesc în marte,
îi spal faa bucuroi strmoii.

Se umple iari de ndejdi i soare,

Casa i sufletul cuttor de pace,

Se-ntorc pe-acelai drum zorite cltoare,
Btut de vînt, zeul în grîne tace.

Rbdare nu mai au seminele-n ptule,
Bolborosesc iar sevele în trunchiuri,

Un dor de-a se-nmuli strbate prin celule

Doar stoluri de cocori msoar-acel'eai
unghiuri.

Tata, urcat în mr pe vechea scar,

Spune, tind un ram lovit de vînt

:

„Eu cred c totui într-o primvar,

A aprut viaa pe pmînt !"

VALER MUREAN
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CORESPONDENII NOTRI
UN AUTOGRAF PENTRU CITITORII

REVISTEI „VIA NOU"
„Cele mai bune gînduri pentru prietenii mei, care curajoi i plini

de dragoste de via tiu s vad lumea pe dinluntru, reuind s
prind conturul intim al lucrurilor. Plini de sensibilitate i profunzi

în simire, ei triesc cu maximum de intensitate i sufletul lor vi-

breaz cu genorizitate la tot ce e frumos.

Celor care scriu, le recomand s scrie aa cum sînt ei, avînd

grij s fie cit mai exaci în redarea tumultului sufletesc.

Le strîng mîna cu cldur i le urez mult succes".

Marin Sorescu. Slnic Moldova — august 1986.

N.r. Transmis prin Viorel Graian

ALBA IULIA. La 27 septembrie
1936. la clubul filialei s-a organizat,

într-un cadru festiv, o aciune dedi-

cat împlinirii a 600 de ani le la

urcarea pe tronul rii Româneti a

lui Mircea cel Mare.

Despre importana domniei mare-
lui voievod, ne-a vorbit muzeograful
Toma Gorunea, de la Muzeul jude-

ean din localitate.

In continuare, brigada artistic a

filialei a prezentat un frumos spec-

tacol, urmat de o reuniune tovr-
easc.

Viorel SERDAN

BACU. In zilele de 19—21 septem-
brie 1986, filiala noastr a organizai
Campionatul republican de atletism.

Competiia s-a desfurat pe sta-

dionul „23 August", din localitate.

x\u participat sportivi reprezentant'"

ai tuturor filialelor din ar.
Pentru membrii Filialei Bacu, r-

mîne de neuitat seara zilei de 20 sep-

tembrie cînd la sediul nostru, s-a

organizat o frumoas întîlnire cu toi

sportivii. Cu acest prilej, formaia

artistic a filialei a prezentat un

frumos spectacol.

Sperm c am reuit s fim gazde,

pe msura tradiiei moldoveneti.

Ionel MAKIU
muncitor — Coop. „Sporul"

® Dei ultima duminic din sep-

tembrie nu a avut strlucirea altor

zile, clubul nevztorilor din Bacu
a devenit, pentru cîteva ore neînc-
ptor.

Peste o sut de membri au venii

s audieze expunerea fcut de

prof. Gh. Sava, de la complexul mu-
zeografic din localitate. Prin cele

relatate, ne-a purtat într-o frumoas
cltorie imaginar, de-a lungul

„continentului negru". Expunerea a

prefaat concursul „Pe meridianele

lumii" — faza pe filial.

Vasile JUDELE,
muncitor — Coop. „Sporul"

• în toamna trecut, filiala a or-

ganizat o excursie pe traseul Piatra

Neam — Vratec — Agapia — Tg.
Neam — Hanul Ancuei. Cei aproa-
pe 50 de participani la aceast ac-

iune s-au întîlnit, la Casa de cul-

tur din Tg. Neam, cu un numeros
public în cadrul unui concurs avînd
genericul „Pe urmele Veronici Mi-
ele". Juriul a fost compus din : Ion
Dominte, preedinte, Ioan Hortu,
vicepreedinte, prof. Mria Bidiu,
director al Casei de cultur din

Tg. Neam prof. Domnica Fîc i
prof. Cornelia Mingiuc, preedinte al

Consiliului orenesc al pionierilor

Cele mai bune rspunsuri au fost

date de Mihas Harip (Roman), Florea
Cristian (Piatra Neam) i Ion Muat
(Bacu).

Mai departe, la Hanul Ancuei, for-

maia artistic a filialei a prezentat
un scurt program de muzic popu-
lar româneasc, cei aflai la acea
or la han aplaudîndu-i cu cldur
pe interpreii bcuani. A fost o ac-
iune frumoas, interesant, de ne-
uitat.

E. BÂETOI

SATU MARE. Grupa nevztorilor
din localitate numr 465 de membri
activi i pensionari, fiind coordonat
de un instructor cu numai jumtate
de norm, fapt ce îngreuiaz deseori
organizarea unor aciuni cultural-
sportive.

Dat fiind aceast situaie, maso-
rii au luat iniiativa i au organizat

la 19 octombrie 1986, sub conducerea

Martei i a lui Imrc Papp, precum
i a responsabilului cultural, Dicsi

Gyorgy, o aciune consacrat „Zilei

internaionale a bastonului alb". Des-

pre importana acestui semn distinc-

tiv al celor fr vedere a vorbit

Dicsi Gyorgy. Echipele de ah au fost

alctuite din cîte ase sportivi. Rezul-

tatul fiind 3- -3, învingtorii au fost

decii prin tragere la sori.

Desfurarea concursului i arbi-

trajul au fost asigurate de prof. Io-

nel Pcurariu, de la CCS. — Satu

Mare. Cîtigtorii au primit o cup

de cristal. Ea a fost înmînat de ma-

iorul Dumitru Popan, de la inspecto-

ratul general al miliiei din Satu

Mare.

Dup concursul de ah a avut loc

un alt concurs, pe teme de- circu-

laie pietonal i auto. Au participat

ase nevztori de la Coop. „Unirea"
i doi masori.

Din juriu au fcut parte : V. Bu-
eiuman, preedintele Filialei Baia
Mare, Balint Gavril, vicepreedinte.
C. Popescu, revizor contabil la Con-
siliul Central al asociaiei, Mria
Conea, instructor cultural, Tiberiu
Boro, instructor, ca secretar i ma-
iorul D. Popan, ca preedinte.

Cele bai bune rspunsuri au fost

date de Viorel Moldovan masor,

lvan Guia i tefan Timar, coope-

ratori.

Preedintele juriului, maiorul D.

Popan a înmînat cîtigtorilor premii

în cadouri i cîte un baston alb.

A urmat o reuninune tovreasc,
la care a luat cuvîntul V. Buciuman.

Grupa Satu Mare

BAIA MARE. La clubul filialei,

inuzeologul GabricL Banciu nc-a pre-

zentat o expunere cu tema „Franz

Liszt — pianist, compozitor, critic

muzical i pedagog". Expunerea a

fost însoit de exemplificri audi-

tive i urmat de discuii.

Duminica cultural s-a încheiat cm

o frumoas reuniune tovreasc.

© Pentru îmbuntirea calitii
produselor i pentru crearea unor

condiii de munc mai bune, de cu-

rmd s-a dat in folosin un nou spa-

iu de producie pentru secia de

cartonai de la Coop. „Sigheteana"

din Sighetul Marmaiei, constînd din-

tr-o hal de lucru, sal de mese,

grup social propriu.

Tovarul Aurelian Nistor, pree-

dintele cooperativei a precizat c se

vor lua msuri pentru construirea a

dou oproane, în scopul depozitrii

materialelor i a produselor finite.

Conducerea cooperativei i a

U.J.C.M. — Maramure a fcut totu?

pentru a asigura nevztorilor cele

mai bune condiii de munc.
Astfel i produsele confecionate de

nevztori pot deveni competitive la

export.

Vasile BUCIUMAN
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CORESPONDENII NOTRI
• La 2 octombrie 1986 s-au împli-

nit 75 de ani de la naterea poetului

M.R. Paraschivescu, autorul „Cînti-

telor igneti". Cu acest prilej gru-
pa de masori nevztori de la Spi-

talul judeean din Baia Mare a sr-
btorit aceast aniversare, prin con-
cursul trimestrial intitulat „Din lirica

lui M.K. Paraschivescu". Examinator
a fost Mria Conea, instructor cul-

tural.

Surpriza concursului a constituit-o

prezena, în mijlocul participanilor
a tovarei Sofica Zdrinca, instruc-

tor principal cultural, care a umplut
de bucurie inimile celor ce în de-
cursul anilor au reprezentat filiala,

la concursurile republicane.
Juriul a fost format din : dr. Rodica

Dragomir^ efa seciei de balneofizio-
terapie, Sofica Zdrinca, Cornelia Bar-
tolomeu, asistent ef i Vasile Bu-
ciuman, preedintele filialei.

Pe primele trei locuri s-au clasat

in ordine : Viorel Maxim, Grigore
Nechifor i Vasile Les.

In încheiere, doi reprezentani din

formaia de teatru a spitalului, care

au ocupat locul II pe ar la Festi-

valul naional „Cîntarea României"
au recitat versuri din creaia poetu-
lui srbtorit, iar dintre concureni,
Grigore Nechifor, în cinstea Anului
Internaional al Pcii.

Grigore NECHIFOR

BOTOANI. M numesc Cristian

Gheran. Am 19 ani, sînt absolvent
al Centrului colar nr. 1 — Bucu-
reti, membru al Filialei Botoani i
lucrez la Coop. ,,Unirea" din Suceava.
Doresc ca prin intermediul revistei

„Via nou" s-mi exprim recuno-
tina fa de cei ce mi-au îndrep-
tat paii spre coal, s-mi însuesc
o meserie i m-au ajutat s m în-
cadrez în munc.
Dac astzi sînt muncitor i reali-

zez o retribuie bun, din care pot
s triesc i s-mi ajut i familia
(deoarece provin dintr-o familie cu
ase copii), aceasta se datorete mai
întîi grijii partidului i statului nos-
tru pentru toi fiii acestei ri i,
desigur i pentru noi, cei handicapai.
Gindurile mele de recunotin se

îndreapt i spre conducerea Asocia-
iei nevztorilor, a Filialei Botoani
i a instructorului grupei noastre.

Le mulumesc i le adresez sincere

urri de sntate i putere de munc.

• Datorit grijii deosebite a con-

ducerii Coop. „Munca invalizilor" din

Rdui i a efului de secie Mihai
Dumitrescu, de la perii, mturi, bidi-

nele, nevztorii notri au avut asi-

gurat materia prim, astfel c în

perioada 01.1—30.XI.1986 au avut la

producia-marf un plan de 2.540.000

lei i au realizat 4.220.000 lei, dep-
ind cu mult retribuiile tarifare. De

asemenea, s-au fcut economii la

materia prim i la diverse material?
auxiliare. Produsele executate au fost

de bun calitate, fiind livrate bene-
ficiarilor^ la termenele stabilite. La
aceste frumoase realizri i-au adus
contribuia : Vasile Camilar, Dumi-
tru Coman, Ioan Moldovan, Olga
Odinski, Ion Dnil, tefania Kelsch
. a.

Oswald KELSCH

• Cu prilejul aniversrii a 600 de
ani de la urcarea pe tronul rii
Româneti a lui Mircea cel Mare, la

grupa de nevztori din Rdui a

avut loc la 13 noiembrie 1986 o con-
ferin, inut de prof. Brîndua
Paulenco, de la Liceul „Eudoxiu
Hurmuzachi", urmat de un concurs
intitulat „Figura lui Mircea cel Mare
în istoria poporului român".
Pe primele trei locuri s-au clasat

:

Mihai Costea, Ioan Dnil i Mria
Costea. Ei au fost rspltii cu pre-
mii în obiecte.

Mihai COSTEA

• Nevztorii grupei din Suceava
s-au întîlnit la club, cu ocazia orga-
nizrii unor activiti cultural-spor-
tive, consacrate pcii i dezarmrii.
Au participat i membri ai Filialei

Botoani, împreun cu conducerea
acesteia.

Dup terminarea concursului „Tre-
cute viei de doamne i domnie"
(cîtigat de Gh. Lupu, Ioan Grmad
i Felicia Popa) i a celui de ah
(cîtigat de Gh. Baran), cei prezeni
i-au exprimat deplina adeziune fa
de noua iniiativ de pace a tovar-
ului Nicolae Ceauescu, secretar
general al partidului, prin care ara
noastr îi reduce efectivele, arma-
mentele i cheltuielile militare cu
5 la sut.

Au luat cuvîntul : N. Bunduc, pre-
edintele filialei, Adrian Paiu, mun-
citor i Ioan Doltu, instructor social-

cultural.

Romic IOSUB

• Cu prilejul împlinirii a 600 de
ani de la urcarea pe tronul rii
Româneti a lui Mircea cel Mare,
la clubul filialei a avut loc o aciune
omagial.
In prima parte, prof. Gh. Median,

de la Muzeul judeean a evocat fi-

gura marelui domnitor, al doilea în-

temeietor al rii_ care a extins gra-

niele la hotarele sale naturale i
i-a consacrat întreaga via luptei

cu turcii, reuind s înving pe
Baiazid, în 1390 i apoi, în 1394, în
celebra btlie de la Rovine.

In a doua parte a aciunii a avut
loc un concurs literar intitulat „Art,

cultur i tradiii la Botoani", care

a prezentat un mare interes. Pe pri-

mele locuri s-au clasat, în ordine :

Constantin Alexandru i Vasile Suru-
giu.

Constantin SURUGIU

• La 1 decembrie 1986, la locul de
munc al nevztorilor de la grupa
Rdui, Rodica Hurjui de la Biblio-

teca oreneasc a inut o conferin
despre furirea statului naional uni-
tar român.

Ioan SAMSON

• Cu prilejul împlinirii a 120 de
ani de la naterea lui George Cobuc.
la sediul filialei s-a organizat un me-
dalion literar susinut de profesoara
Marca Ceuc, de la Biblioteca muni-
cipal din localitate.

Luminia HRICU

BRAOV. Formaia „Select Grup"
a Filialei Braov a prezentat la F-
gra, pentru membrii grupei din lo-

calitate, un spectacol artistic. Acesta
s-a bucurat de un real succes pri-

lejuind totodat i un schimb de opi-
nii referitoare la viaa nevztorilor
din Braov i Fgra.
Momente de satisfacie au trit

membrii formaiei (Gh. Oorhean,
Gh. Schuller, Petronela Roea, Do-
mokos Simo, Letiia i Victor Jitea),

pentru care spectacolul a constituit
o nou confruntare cu publicul.

Adriana CAJVAN — instr. cult.

• La 5 octombrie 1986, la clubul
nevztorilor din Braov, s-a orga-
nizat un simpozion dedicat Anului
Internaional al Pcii, în cadrul c-
ruia Adriana Cajvan, instructor cul-

tural a susinut o conferin po
aceast tem.
In aceeai zi, formaia „Select Grup",

a aniversat 10 ani le la înfiinare,

prezentînd un spectacol cu cele mai
frumoase melodii cîntate de-a lungul
anilor.

Ambele aciuni s-au bucurat de o

larg audien, fiind urmate de o

reuniune tovreasc.

Anisoara MOLOCEA

• In zilele de 20—21 septembrie
1986, la Braov, s-a desfurat faza

zonal a Campionatului republican

de ah pe echipe, rezervat nevz-
torilor la care au participat filialele

Braov, Bucureti, Craiova i Piteti.

In final, clasamentul a fost urm-
torul : Bucureti — locul I, Piteti

— locul II, Braov — locul III.

Petrica ROTARU
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• în cadrul complexului din str.

N.D. Cocea nr. 12 a avut loc la 30

octombrie 1986, adunarea general a

oamenilor muncii din Coop. „Pro-

gresul" — Braov. Din darea de sea-

m prezentat de ing. Mirela Balasz,

preedinte, a reieit c nevztorii au

reuit s se achite de sarcinile ce

le-au revenit în 1986. Atît planul

de producie, cît i restul indicato-

rilor au fost depii, într-un procent

mic îns, întrucît au fost i ssnt mari
dificulti în aprovizionarea atelie-

relor cu materiale i materii prime,
piese de schimb i utilaje de înalt
productivitate. Spaiile de producie
fiind insuficiente i improprii, s-a

scos în eviden necesitatea urgent-
rii noii investiii pentru construirea

unui nou complex de ateliere. Oa-
menii muncii au luat cuvîntul la adu-
nare i au reliefat problemele cu care

se confrunt în producie, angajîn-

du-se în acelai timp s fac tot ce

le st în putin, ca i în viitor s
se achite de sarcinile ce le revin.

Cifrele de plan repartizate pe 1987

fiind mobilizatoare, le vom realiza,

cu condiia ca aprovizionarea s-i
aduc un aport mai substanial. O
dat cu realizarea noii investiii se

vor rezolva, alturi de problemele

de producie i cele social-cultural-

sportive.

Felicia RDUCANU

BUCURETI. La Coop. „Metalica"

a avut loc concursul trimestrial „Pe
plaiurile rii". Cîtigtorii au fost,

în ordine : Nicolae erban, Cristache

Ulc i Mihai erban. Au asistat ca

spectatori, colegii de munc de la

celelalte secii ale unitii.

Recent, filiala a organizat la Coop.
„Munca" un concurs fulger, pe teme
de cultur general. Au partici-

pat muncitori cooperatori de la

aceast unitate, din rîndul celor dor-
nici s-i îmbogeasc bagajul de
cunotine generale. Cei mai buni au
fost Ion Mereu (L\ Viorica Toma (II)

i Petre Ionescu (III). Ca unul cruia
Viorica Toma i-a fost coleg de clas
i în orchestra colii, iar mai tîrziu

în cea a filialei, îi doresc succes în
continuare.

La ambele concursuri s-au acordat
cîstigtorilor premii în obiecte.

• Formaia artistic a filialei a

prezentat la Amara, un apreciat spec-
tacol, confirmînd frumoasa sa evo-
luie din anul care a trecut.

• ahitii i popicarii filialei au
avut o întîlnire amical la Sighioara
cu omologii lor, de la Tg. Mure. La
ah rezultatul a fost de egalitate, iar

la popice au cîtigat gazdele, care

au creat condiii excelente pentru

desfurarea competiiei.

Ioan DRAGANA

CONSTANA. In luna octombrie

1986, cu ocazia „Zilei bastonului alb",

la clubul filialei s-a organizat o sea-

r cultural-educativ, la care a par-

ticipat lt. major I. Barbu, de la mili-

ia municipal Constana. El a vor-
bit celor prezeni despre necesitatea
respectrii regulilor de circulaie i
statistica accidentelor din judeul
nostru. Invitatul a solicitat ca nev-
ztorii s poarte bastonul alb i dac
s-ar putea, acesta s fie prevzut cu
ftii de hîrtie reflectorizant.
Dup dialogul dintre reprezentantul

miliiei circulaiei i nevztori, s-a
desfurat un concurs fulger sub ge-
nericul „Sîntei un bun pieton ?".

Cele mai multe rspunsuri exacte au
fost date de Eftimie Gigic, Marin
Timischi, Ion Dinc i tefan Cle-
ment.
Ca de obicei

o
aciunea s-a înche-

iat cu muzic i dans. Despre aceast
aciune, ziarul judeean „Dobrogea
nou", din 15 octombrie 1986 a pu-
blicat un articol intitulat „Ziua in-
ternaional a bostonului alb".

Cu aceast ocazie, vitrina filialei

a fost amenajat cu fotomontaje,
avînd ca tem bastonul alb, folosit

de nevztori în deplasrile lor.

Aurelia PISICA

O in decembrie 1S86, filiala a or-
ganizat o aciune consacrat Anului
Internaional al Pcii i Referendu-
mului le la 23 noiembrie 1986.

In cadrul acestei aciuni, membrii
filialei prezeni la club au ascultat
o conferin intitulat „Contribuii
importante la cauza dezarmrii, secu-
ritii i pcii în lume ale României
socialiste, ale preedintelui Nicolae
Ccauescu". în continuare, a fost pre-
zentat un montaj de versuri „Apel
de pace". Au recitat nevztori din
cadrul filialei.

Concursul trimestrial desfurat cu
aceast ocazie s-a intitulat „Pace pen-
tru planeta Prnînt". Cele mai multe
rspunsuri exacte au fost date de :

Ion Pduraru, tefan Clement i
Nicolae Drgulin. Materialul biblio-

grafic a fost extras din cartea „Des-
pre pace i rzboi în era nuclear".
Vitrina clubului a fost amenajat în

mod festiv, cu aspecte din munca i
viaa nevztorilor, sub genericul

„Anul Internaional al Pcii".

Aciunea s-a încheiat cu o reuniune

tovreasc.
Eugen CASIAN

neti a lui Mircea cel Mare, la clu-

bul filialei s-a organizat o sear cul-

tural-educativ. Despre acest eveni-

ment a vorbit Constantin Butoi, lec-

tor în cadrul cabinetului de partid.

Dup expunere, au urmat discuii.

în continuare, Ion Pduraru, vice-

preedinte al filialei noastre a adus

la cunotina celor prezeni felul în

care i-a petrecut, împreun cu soia,

concediul de odihn în R.P. Polon.
Astfel, nevztorii prezeni au aflai

lucruri interesante din istoria i geo-

grafia Poloniei, despre viaa i acti-

vitatea ncvztorilor polonezi.

Nicolae RADU

• La sfîritul anului 1986, la sec-

ia de perii a Coop. „Drum nou" din

localitate s-a desfurat festivitatea

pensionrii nevztorului Constantin

Popescu.

• Cu ocazia împlinirii a 600 de ani

de la urcarea pe tronul rii Româ-

Constantin Popescu, cîntmd

la fluier, in cadrul formaiei

artistice a Filialei Constana.

Au fost prezeni, în afara colegilor

din secia respectiv i reprezentani
ai cooperativei i filialei nevztori-
lor. In cuvîntul su, Mariana Faraon,

, vicepreedinte al cooperativei
f
Gh. Lu-

pu, eful seciei i Eugen Casian, pre-

edintele filialei au scos în eviden
activitatea bogat, desfurat atît la

locul de munc, cît i în cadrul filia-

lei, adresîndu-i srbtoritului urri de

sntate i via îndelungat.

Nevztorul Constantin Popescu a

absolvit Grupul colar nr. 1 — Bucu-
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Membri ai Filialei Craiova, la o conferin a prof. George

Popescu, scriitor i redactor la revista „Ramuri", vorbind

despre Marin Sorescu.

rc.ti, în 1964, dup care s-a încadra*

la Coop. „Drum nou" din Constana,

undo a lucrat timp do 22 de ani, fr
întrerupere. El a desfurat o intens
activitate în cadrul filialei, ca instru-

mentist, la fluier, în formaia artistic

a acesteia. A obinut locul 1 pe ar
la prima ediie a Concursului forma-

iior artistice de amatori ale nevzto.
rilor, participînd de asemenea la

Festivalul folcloric al rilor bal?a-

nice, de la Varna.

Eugen CASIAN

9 Cu orilejul centenarului lui

N. Leonard — „prin+ul operetei româ-
neti" — la clubul filialei a fost pre-

zentat o expunere privind viaa i
activitatea acestui renumit cîntre.

ion pdurari;

A în luna decembrie 1986, la clu-

bul filialei a fost organizat o sear
literar dedicat poetului M.R. Paras-

chivescu, de la a crui natere s-au

împlini 75 de ani.

Cu acest prilej, s-a desfurat un

concurs de recitri, la care au parti-

cipat opt concureni. Pe primele trei

locuri s-au clasat, în ordine : Ion

Pduraru, Alexandru Papa i lor

Dinc.

In continuare, cei prezeni în slii

clubului au audiat cu plcere poezii

din opera poetului, recitate de actri?

Cristina Minculescu Pîrclboiu.

Aciunea cultural-cdueativ s-a în-

eheiat cu o reuniune tovreasc.

Eugen CASIAN

CRAIOVA. în cadrul clubului mun-
citorilor nevztori din Drobeta Tr.

Severin a fost organizat un concurs

cultural, avînd ca tem viaa i opera

lui George Cobuc. Am srbtorit ast-

fel împlinirea a 12o de ani de la na-
terea marelui poet.

Cele mai bune rspunsuri au fosl

date de : Iancu Ciucu, Mria i Ion

Ciucur i Aurelia Pileag.

Dumitru BADÎI

ORADEA. La clubul filialei a avui

loc un concurs intitulat „Mircea cel

Mare — iscusit comandant de oti i
ctitor de ar. Legturile sale ev

Transilvania", avînd ca material
bibliografic articolele publicate p?

aceast tem de revista „Familia",

printre care i cele ale poetului i is-

toricului Ion Tepelea.

Concursul s-a bucurat de o largS

participare, cele mai bune rspunsuri
fiind date de : Nicolae Moraru, Flo-

rica Popa i Constantin Foca. Pree-
dintele juriului, prof. Florian Chi, de

la catedra de filologie-filozofie a Li-

ceului industrial nr. 1 din localitate,

a apreciat pregtirea participanilor.

® S-au împlinit 125 de ani de la

înfiinarea la Sibiu a „Astrei" (Aso-
ciaia Transilvan pentru literatura

român i cultura poporului român),
instituie cu adinei rezonane în isto-

ria cultural i spiritual a românilor,

în general i a ardelenilor, în special.

Cu aceast ocazie, la Coop. „Munca
invalizilor" din Oradea a avut loc o

expunere cu tema : .,125 de ari de la

mCiin'area Astrei", sus'inut de prof.

Constantin Mlina i Mircea Copil.

de la Biblioteca judeean Bihor.

Intîlmrea s-a încheiat într-o atmos-
fer deosebit de plcut, iar invitaii

au promis s revin în mijlocul nos-

tru, ori de cîte ori vor fi solicitai.

Moise CIORBA

® Pacea ne este scump, nou, tutu-

ror românilor, fiind singura cale pen-
tru construirea societii socialiste

multilateral dezvoltate i a comunis-
mului.

Dei 1S85 a fost declarat pe plan

mondial An Internaional al Pcii.
înarmrile au continuat i au aprui
noi focare de rzboi, în ciuda voinei
majoritii popoarelor lumii de a se

ajunge la coexisten panic.
Omenirea este contient c o nou

conflagraie mondial ar duce la dis-

trugerea vieii pe Terra.

Acestor idei nobile de pace i
coexistent, de construcie panic i
dezvoltare a tuturor naiunilor lumii

le-au fost consacrate, la clubul filialei

o expunere avînd ca tem ,Anul In-

ternational al Pcii' i concursul

,,Cine tie, cîtig" despre Referendu-
mul de la 23 noiembrie, ocazie cu care
ziaristul Mircea Popa, examinatorul
concursului i-a exprimat admiraia
pentru rspunsurile date de concu-
reni. Clasamentul a fost urmtorul :

EHsabeta Sandor (I), Florian Popa (II)

i Florin Avram (III).

Florian POPA,
muncitor

PITETI. La secia de cartonaj a
Coop. „Prestarea", din Drgani, lu-

creaz 19 nevztori, care se str-
duiesc s aduc o contribuie cît mai
mare la bunul mers al unitii.

Dintre fruntai amintim pe Ion i
Mria Muhteanu, Florea Nistor i M-
ria Pduraru.

Mircla PlRVULESCU,
instructor la grupa Drjani

© La clubul din Piteti a avut loc

o sear cultural-distractiv, dedicat

Anului Internaional al Pcii i Zilei

forelor armate române.

Cu acest prilej, au fost prezentate

materialele „Rzboiul — un flagel mi-

lenar" i „Fapte de eroism".

A urmat o frumoas reuniune tov-

reasc.
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9 La clubul grupei din Drg.ani
s-a desfurat o sear cultural-dis-

tractiv, în cadrul creia, printre

altele, nevztorii Ana i Florea

Nistor au împrtit celor prezeni
impresii din concediul de odihn pe-

trecut în R.P. Polon.
Seara s-a încheiat cu o reuit reu-

niune tovreasc.

Vasile PDURARV

® La grupa de nevztori din C-
limneti a avut loc concursul pe tri-

mestrul IV/19C6.

Desfurat cu prilejul împlinirii unei
jumti de veac de la premiera tra-

gediei lirice „Oedip" a lui George
Enescu, pe scena Operei Mari din
Paris, în martie 1936, concursul a con-
stituit o bun ocazie pentru membrii
grupei de a cunoate noi date din via-
ta i activitatea marelui compozitor
român.

A urmat adunarea general a gru-
pei, în cadrul creia a fost analizat
activitatea acesteia i planul de mun-
c pentru perioada urmtoare.

In discuiile purtate s-au fcut o

serie de propuneri privind îmbunt-
irea activitii grupei i anume : par-
ticiparea unui, numr mare de nev-
ztori (în special femei), la activit-
ile cultural-sportive organizate de

filial, întrirea disciplinei la locul

de munc, sprijinirea organului de
conducere a grupei în realizarea sar-

cinilor sale etc.

Vasile SULUMETE

© La 14 decembrie 1986. la Piteti
s-a desfurat „Cupa 30 Decembrie"
la popice. Au participat nevztori din
Piteti, Rîmnicu Vîlcea i Clim-
neti.

Competiia a avut loc la noua are-

n de popice din cadrul complexului
sportiv inaugurat cu cîteva luni in

urm. Complexul este b baz multi-
funcional i multidisciplinar, cu

dotare de ultim or, dac ne referim
numai la cele ase piste de popice,

cu ridicarea automat, afiaj electro-

nic pentru fiecare pist, tribun pen-
tru spectatori etc. Slile de ah, tenis

de mas, saun, bowling, discotoc,

bar, teren pentru tenis de cîmp între-

gesc dotarea acestuia.

Complexul este situat în imediata

apropiere a bazinului olimpic de înot.

întrecerea s-a desfurat în cele mai

bune condiii, cupa pus în joc pentru

fiecare categorie de acuitate vizuala

fiind cîtigat de : Sofia Udrescu 1

Gh. Brenescu, . la nevztori. Doina
Luca i Gh. Ptrnoiu, la rest vedere,

numrul participanilor fiind de 12.

Aceeai cup, la ah, a fost cîti-

gat de Vasile ulumete, de la grupa
Climneti.

Ion UDRESCl

TIMIOARA. în octombrie 1986, s-3

desîurat adunarea general a oame-
nilor imuncii din cadrul Coop. „Vre-
muri noi" — Arad. Din drile de
seam prezentate a reieit c cele

dou secii i-au îndeplinit planul pe
triin. IU/1986 (la cartona], cu 102,2

la sut, iar la perii cu 103,2 la sut.

Au fost evideniai : Pavel Roman.
Valentin Koloszi, Mria Turcu, Ioaiit?

Gîng, Didina Scoran, Trifu Nicolae,

Cornelia Nichita, Mria Rduc (de la

cartona.)) i Sultana Kock, Elena De-
mian, Cornelia Baci^ Mria Thomann.
Eufrosina Bumbuc .a. (de la perii).

Mria BERESCU

9 în luna septembrie 1986, în sala

clubului din staiunea Moneasa, maso-
rul Ion Timi a citit celor prezeni
iucrarea sa de licen intitulat ^Feno-
menele kitsch i implicarea lor în

viaa noastr de zi cu zi, cum pot fi

ele combtute, rolul educaiei este-

tice si al scolii".

TG. MURE. Recent, la sediul filia-

lei a avut loc o edin a consiliului

de conducere, la care a participat,

printre alii, i Doinita ecu, din par-

tet D.P.M.O.S. Au fost prezentate ur-

mtoarele referate :

— Sprijinirea încadrrii nevztori-
lor i urmrirea adaptrii acestora la

locul de munc.;

— Educarea patriotic a nevztori-
lor prin intermediul concursurilor cul-

turale
;— O informare cu privire la activi-

tatea cultural-educativ de la grupa
din Reghin.
Din discuiile purtate, a reieit râ

cei încadrai au fost ajutai s-i re-
zolve problemele de munc i via
dar în cadrul filialei exist înc tineri

absolveni neangajai, pentru care
aceasta va trebui s depun eforturi,
în vederea rezolvrii situaiei lor.

A fost de asemenea analizat mun-
ca pe plan cultural, luîndu^se i în

acest domeniu unele msuri de îmbu-
ntire.

Gh. COZMA
':•' *

® La 29 octombrie 1986, muncitorii
nevztori din Odorheiul Secuiesc s-au

bucurat de o dup-amiaz jplicut. Ei

au asistat la desfurarea unui con-

curs cu titlul „600 de ani de -.la urca-
rea pe tron a domnitorului Mircea
cel Mare". Printre cei opt concureni
s-au aflat i trei absolveni, recent
încadrai la Coop. „Lemn-nietal" din

localitate. S-au clasat, în ordine : Mar-
ton Vilheim, Jozsa Carol, i Molnar
Arpad. ' ':

Hajdu ERNO

TIRI DESPRE NEVZTORI
PRESA IN SCRISUL OBINUIT

în ziarul „Flacra laului"
din 29 noiembrie 1986, a ap-
rut un material intitulat ^Fe-
licitri Optimitilor" ! El a

fost prilejuit de spectacolul

„Cîntai cu noi, Optimitii"
dat de ansamblul asociaiei,

la Casa de cultur din Iai.

Semnatarul elogiaz pe ta-

lentaii artiti nevztori, în-

tregul ansamblu, subliniind

i calitatea spectacolului dat.

Revista ,,Sptmîna" din 9

decembrie 1986, referindu-se
la un spectacol din Capital,
în care a aprut i George
Nicolescu, menioneaz : „In-

terpretul George Nicolescu

ca „frate de suflet al cânt-

reului GilDobric" (aa dup
cum s-a confesat publicului

spectator) îi altur reper-

toriului ce 1-a consacrat, emo-

ionanta interpretare „I just

called to ay I Iove you" (Ste-

vie Wonder), iar nouti-sur-

. priz .. ,
—

.
• folclor românesc

(voce) i la muzicu !"

în ziarul „Pentru socia-

lism" (Maramure), din 2 oct.

1986, a aprut o tablet con-
sacrat poetului Ion Burnar,

semnat de Ion Timi Palai-

nus, din Moneasa.

Ziarul „Steagul Rou." (Ba-

cu) clin 11 oct. 1986, cuprin-

de în pag. a 8-a .o tire ampl
referitare la întrecerile în ca-

drul Campionatului de. atle-

tism rezervat nevztorilor,

care a avut loc pe stadionul

„23 August'" din localitate.

Un alt organ de pres ju-

deean, „înainte", a'L'.judeu-

lui Dolj, din 10 oct. 19,86,' co-

menteaz competiia 'de -

•atle-

tism de la Bacu, rezervat

nevztorilor. .
..i:

Acelai numr al ziarului

public o tire despre desf-

urarea fazei pe filial a con-

cursului „Pe meridianele lu-

mii', care a avut loc la clu-

bul filialei din Bacu.''
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Scriitorul Marin lancu Nicolae, la 80 de ani

.

Scriitorul (în prim-plan), în camera sa de lucru, îm-
preun cu S. Opreanu, T. Lpdatu, Igor Torjescu i prof.

N. Ionescu, activiti ai asociaiei.

în ciuda dublei sale defi-

ciene, dobîndite treptat, în-

c clin anii copilriei, ca i
a numeroaselor lipsuri, pe

care le-a îndurat în perioada

de pîn la Eliberare, Marin

lancu Nicolae a reuit s se

afirme, graie unei munci
neobosite, unei perseverene

neabtute i a talentului su,
în noile condiii create de

partidul i statul nostru.

Pe parcursul a 33 de ani

de activitate scriitoriceasc,

el a publicat 11 volume de

proz i unul de versuri, tra-

ducînd totodat în limba ro-

mân, trei cri. Unele din-

tre ele au fost reeditate în

tiraje mari, iar traducerea

„Trei grsani" a fost retip-

rit la Editura „Raduga" din

Moscova, în 1985, în condi-

ii grafice excepionale.

La acest bogat bilan edi-

torial se vor mai aduga alte

cîteva lucrri în proz i ver-

suri, aflate în prezent în

manuscris, gata pentru tipar.

Numeroi critici literari i
cunosctori ai operei sale au

apreciat în repetate rînduri,

în diferite publicaii, de-a

lungul anilor lucrrile sale,

talentul su nativ i origi-

nal de povestitor, subliniind

rolul educativ i patriotic al

volumelor scriitorului, adre-

sate îndeosebi tinerilor i ele-

vilor.

De asemenea, exemplul

su de scriitor angajat i de-

votat patriei socialiste a fost

popularizat i în emisiunile

radiofonice, cu diverse prile-

juri.

Redacia revistei „Via
nou" 1-a sprijinit în perma-

nen, publicîndu-i materia-

lele cu regularitate i recen-

zîndu-i pe cele tiprite.

Cu ocazia împlinirii a opt

decenii de via îi adresm
din toat inima înc muli

ani de via, sntate i pu-

tere de munc !

Prof. N. IONESCU

DINCOLO
Dincolo de unde-ncepe,
Drumul soarelui spre lume
i sîîrete a pricepe,

Mintea noastr ce-i anume,
Se întinde-mpria
Viselor i-a fanteziei,

i e venic domnia
Binelui i poeziei.

Dar spre a ajunge acolo,

Omul n-are alt cale,

Decît cea pe care-Apolo,

Cu carul mriei sale

De lumin, fr seamn,
i de dragoste fierbinte

Pentru om i omenie,

O strbate fr preget,

Mergînd numai înainte!

MI-E DOR
Mi-e dor de lumin, de soare, de zri,
De navele albe plutind peste mri,
De verdele fraged al cîmpului ud,

De rou, de chipul copilului crud,

Ce plînge în scald i rîde în vis,

De crestele ninse, de înalt i abis,

De fetele svelte, de micii trengari,

De gîze i psri, de tei i stejari,

De tot ce se afl sub soare mi-e dor

i n-a vrea cu dorul acesta s mor.

M. I. NICOLAE
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BACUL - GAZDA UNEI

ilITiLNIX! SPORTIVE

IHTERCOOPERATISTE

Asociaia sportiv ,,Voina"
— Bacu, în colaborare cu
Coop. „Sporul" a organizat în

zilele de 15—16 noiembrie 1986,

în cadrul marii competiii na-
ionale ,,Daciada" o întîlnire

între sportivii cooperativelor de
invalizi „Progresul (Braov),
„Munca invalizilor" (Oradea) i
„Sporul" (din localitate).

întrecerea a avut loc la po-
pice, ah i rolbal. Oaspeii au
fost întîmpinai de I. Pucaii,
preedintele asociaiei sportive

„Voina", ing. Liviu Ciubotarii,

preedintele Coop. „Sporul",
Ioan Dominte, preedintele Fi-
lialei Bacu. La întîlnire au mai
fost prezeni V. Chintovan, pre-

edintele Coop. „Munca invali-

zilor", Lajos Cseppento, pree-
dintele Filialei Oradea, profe-

sori i antrenori, specializai pe

discipline.

în prima parte a zilei s-au

desfurat întrecerile la : popi-
ce — cîtigtori fiind bcua-
nii, iar la ah — locul I fiind

ocupat de ordeni.

începînd cu orele 14 s-au dis-

putat mult ateptatele meciuri
de rolbal. Primul meci — Ba-
cu — Baov — s-a încheiat

cu scorul de 9— 1 ; a doua în-

trecere a fost între echipele

Oradea i Braov, scorul fiind

de 8—2, iar în încheiere echi-

pa bcuan a întîlnit echipa
ordean, rezultatul meciului
fiind de 6—3.

în final, clasamentul a fost

urmtorul : locul I — Bacu, cu
15 goluri marcate i 4 primite ;

locul II — Oradea, cu 11 go-

luri marcate i 8 primite, iar

locul III — Braov, cu trei go-

luri marcate i 17 primite.

La festivitatea de premiere,

cîtigtorilor li s-au înmînat di-

plome i cupa de ctre ing. Li-

viu Ciubotarii, preedintele

Coop. „Sporul", de Ioan Do-
minte i Lajos Cseppento.

M. BRATOSIN

CINSTE ATLEILOR CUIOVENI

ALEXANDRU COMBEI,
preedintele Asociaiei sportive „Via nou"

Ne-am întîlnit în club,

pentru c aa se obinuiete
Ia Craiova, fiecare plecare
de acas dorim s însemne
o contribuie convingtoare
la afirmarea posibilitilor
noastre, pe diverse planuri.

E firesc, deci, s aflm cu
toii cum a fost, dac a fost

bine, dac nu, s încercm
s schimbm ceea ce' trebuie
schimbat, în munca noastr.

Deci, pe ordinea de zi,

atleii filialei. Ne privim
emoionai : o min de b-
iei — un exemplu gritor
de voin i tenacitate —
Mihai Chelariu, Leontin
Mladinescu, Ion Udrea, Ma-
rius Cimpoieru, Angela Mla-
dinescu. Mîndru de ,,bieii"
lui, antrenorul Ion Mihî-
lescu nu are înc replic.
Puin necjit de rezultatul

de Ia disc, sub posibilitile
sale, rupe tcerea Leontin,

promîînd hotrît s învee
s-i stpîneasc emoiile
care l-au privat în 1986

de locul I, Ia aruncarea dis-

cului.

— De obicei nu sînt im-
presionabil, nu tiu de ce
m-am pierdut, pe stadion

!

spune el cu ciud. La anul
îns...

Cum Leontin obinuiete
s-i concretizeze întotdea-

una angajamentele, cum
vîrsta îi d toate ansele,
s ateptm anul viitor.

Ion Udrea, zîmbete sfios :

— Eram dator tuturor. A-
nul trecut, primul sosit era

înaintea mea cu o tur de
stadion, gata-gata sm des-

cale de pantofi ! Atept in-

troducerea probei de 1 500 m
i m pregtesc în conti-

nuare.

Marius Cimpoieru, micu
i fragil, n-ai bnui deloc

cît putere de concentrare
ascunde, nu vrea s spun
nimic. E nemulumit de locul

III, obinut la 100 mp, dei

este la prima Iui participare
într-un concurs de atletism
i este contient c rezulta-

tele bune nu se obin peste
noapte.

Angelica Mladinescu ;
—

M-am dus pe stadion „mo-
lipsit" de plecrile zilnice

ale soului meu, Leontin.
Este foarte greu s realizezi

rezultate bune, mai ales Ia

aruncri. Poate, Ia concursu-
rile viitoare...

Nu întîmpltor l-am lsat
ultimul, pe Mihai Chelariu.

E un „greu", care tie sa

atepte.

—i E-adevrat, am atep-
tat întîlnirea cu stadionul

ani întregi. Am crescut în-

tr-o atmosfer sportiv, ta-

tl meu fiind antrenor de
fotbal Am îndrgit cu pa-

siune sportul, din copilrie.

Dar calea spre performan
mî-a fost stvilit de defici-

ena mea. Am trecut prin

clipe de nedescris, clipe în

care simi c nu poi renun-

a, dei n-ai altceva mai bun
de fcut. Acum doi ani ve-

neam dintr-o excursie. în

compartiment cu mine era

Adrian Neagu, care venea

de Ia un concurs de atletism.

Amîndoî olteni, vorbrei,
plictisii de lungimea dru-

mului, ne-am aezat la ta-

clale. Aa am aflat despre

existena asociaiei i hot-
rîrea mea a fost luat. De
atunci m-am pregtit seri-

os, a putea spune c tot do-

rul meu de concursuri, de

sport, de stadion este con-

cretizat în ceea ce am re-

uit, s fac. Sigur c rezul-

tatul de la greutate este re-

lativ, iar cel de Ia disc sub

posibiliti, dar eu tiu c
am mult de muncit.

— La parametrii de for
pe care-i prezint Mihai

acum, conform tratatului de

(continuare în pag. a 27-a)
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vorb c

ARIN CIL

V
Ia

Politehnic - Bucureti
(interviu realizat de ION TIMI PALATINUS)

I.T.P. _ Stimate Marin Cilea, este o deo-
sebit surpriz pentru noi prezenta dv. în
staiunea Moneasa. Profitind de aceast feri-
cit ocazie, avînd în vedere i discuiile noastre
anterioare, de a v invita ia un dialog cu citi-
torii revistei „Via nou", precum si interesul
lor pentru diferitele probleme ale vieii tiin-
ifice, v rugm s ne spunei care este dome-
niul in care v desfurai activitatea de cer-
cetare ?

M -c
-
— De mai bine de zece ani îmi desf-

or activitatea de cercetare în domeniul lase-
rilor cu vapori metalici.

I.T.P. — Ce sînt dispozitivele laser?
M.C. — Sînt dispozitive care pot emite ra-

diaii electromagnetice coerente, cu anumite
proprieti — directivitate, monocromaticitate,
intensiti mari. Funcionarea lor presupune
fenomenul de emisie stimulat.

I.T.P. _ Ne-aî putea explica pe scurt care
este principiul de funcionare a acestor dis-
pozitive ?

M.C. — S presupunem c este vorba de un
laser cu gaz. Dup cum se tie, atomii sau
moleculele de gaz sînt aezate pe anumite ni-
vele energetice. Cu cît energia are valori mai
mari, cu atît numrul de atomi sau molecule
care posed aceast energie este mai mic.
Aceasta este starea natural de repartiie dup
energii, a acestor particule. în anumite condi-
ii îns putem face ca numrul de atomi, de
exemplu, prezeni pe un nivel energetic s fie
mai mare decît numrul atomilor prevzui ,pe
un nivel energetic inferior. Se spune c în acest
caz s-a realizat o inversie de populaie. Aceasta
este o stare de echilibru i ca urmare, dup un
timp destul de scurt, atomii prezeni pe nivelul
superior vor reveni pe un anumit nivel inferior.
Prin urmare, ei vor ajunge dintr-o stare cu o
anumita energie, într-o stare cu o energie mai
mic. Diferena de energie dintre cele dou
stri (nivele de energie) este eliberat sub for-m de radiaii laser.

I.T.P. — Cînd au aprut aceste dispozitive

îaser i care este domeniul lor de aplicaii ?

16

De Ia sting : dr. asistent Marin Cilea i
Ion Timi, In timpul interviului.

M.C. — Sînt dispozitive aprute cam de un
sfert de secol, datorit în primul rînd cerce-
trilor din S.U.A. i U.R.S.S. La noi în. ar,
primele dispozitive laser au fost construite în
1962, de ctre un colectiv de cercettori, con-
clus de prof. Ion Agârbiceanu. înc de la apa-
riie, aceste dispozitive au avut aplicaii nume-
roase i imediate, atît în tiin, cît i în
tehnic.

I.T.P. — S începem cu aplicaiile în dome-
niul medicinei, care prin conjunctur ne sînt

mai apropiate.

M.C. — întrucît fasciculele laser sînt intense

i pot fi focalizate pîn la dimensiuni transver-
sale foarte mici, laserii sînt folosii cu succes,

printre altele, în operaii pe ochi i creier.

Aceasta pentru c, spre deosebire de alte teh-

nici chirurgicale, operaiile cu laserul pot fi f-
cute cu precizie mai mare, se elimin sînger-
rile i se pot efectua suturi de dimensiuni foarte

mici, cîmpul operatoriu fiind mai restrîns decît

în operaiile convenionale.

Evident, nu numai medicina beneficiaz de
caracteristicile acestor dispozitive. Ele sînt folo-

site la cercetri privind reaciile termonucleare.
în comunicaii spaiale, în astronomie, meteoro-
logie etc.

I.T.P. — Dar în tehnic?
M.C. — Bineîneles, sînt multe domeniile

în care tehnica folosete aceste dispozitive de
neînlocuit. Cu ajutorul fasciculelor laser se efec-

tueaz suduri ale unor metale refractare care

nu pot fi obinute prin alte tehnologii. Se folo-

sesc de asemenea în domeniul calculatoarelor

electronice, al comunicaiilor prin laser, în do-
meniul construciilor (alinieri de tunele) etc.

I.T.P. — în ce msur tehnologiile implicînd
fascicule laser pot fi socotite tehnologii de
vîrf ? Care vor fi, dup prerea dv., direciile

în care se vor dezvolta tehnologiile bazate pe

radiaii laser ?

(continuare în pag. a 28-a)
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colii

merite de nevztori din Buzu
în zilele de 24—25 octom-

brie 1986, oamenii muncii
din cadrul colii speciale din
Buzu au organizat o ma-
nifestare, menit s mar-
cheze aniversarea a cinci de-
cenii de la înfiinarea aces-
tui aezmînt pentru elevii

nevztori.
Au participat cadrele di-

dactice ale colii, numeroi
profesori care au lucrat în

aceast unitate, directori i
profesori de la colile din
Arad, Cluj-Napoca, Tg. Fru-
mos i Bucureti, reprezen-
tani ai Asociaiei nevzto-
rilor din R.S.R. i ai orga-
nului ele pres al acesteia,

preedini de la unele filiale

ale asociaiei .a.

Au fost prezeni reprezen-

tani ai organelor locale de
partid i de învmînt i ai

Institutului de expertiz i
recuperare a capacitii de
munc, din Bucureti.
Programul a început cu

vizitarea colii, care clin 1975

funcioneaz într-o cldire
nou, modern i luminoas. '

corespunztoare scopurilor
instructiv-educative. Cu acest

prilej, oaspeii au putut apre-

cia cu precdere grija pe care
conducerea colii o are în

permanen pentru buna des-
furare a procesului de în-

vmînt, pentru pstrarea
disciplinei colare, a ordinii

i cureniei. Clasele, labora-
toarele, dormitoarele, sala de
sport, cantina sînt spaioase,
au mobilier adecvat, iar apa-
ratura tiflotehnic i cea de
laborator faciliteaz elevilor

însuirea cunotinelor, pe
baza principiului intuiiei
directe i concrete.

Efectivul colar este com-
pus din cea 150 de elevi, din
care 13 în învmîntul pre-
colar. Deosebit de plcut a

fost vizitarea acestei grdi-
nie, unde elevii au fcut c

frumoas primire oaspeilor.

Pe parcursul aceleiai zile

i în cea urmtoare s-au des-
furat lucrrile simpozionu-
lui ,,Modaliti de sporirea

eficienei procesului instruc-

tiv-educativ la colile spe-

ciale pentu deficienii vi-

zuali".

Din prezidiu au fcut par-
te : prof. Violeta Petre, di-

rector al colii, Ioana Flue-
raru, secretar la comitetul
municipal de partid — Bu-
zu, Trandaf Popescu, de la

Inspectoratul colar judeean,
prof. Traian Dragoste, direc-

tor al colii speciale din

Cluj-Napoca i Gh. Stoica,

director adjunct ai Centrului
colar nr. 11 — Arad.

Lucrrile au fost deschise
ele prof. Violeta Petre. în

continuare, reprezentanii or-

ganelor locale de partid i
de învmînt au urat suc-
ces celor prezeni, în desf-
urarea simpozionului.

Au fost susinute 15 refe-
rate de specialitate de ctre
cadrele didactice de la co-
lile clin Arad, Cluj-Napoca,
Tg. Frumos i de la cea clin

localitate, precum i un re-

ferat din partea Comisiei
pentru scrierea i cartea
braille.

Majoritatea s-au referit la

modernizarea învmîntului
tiflologic din colile generale
i profesionale speciale de
nevztori, prin introducerea
mijloacelor mass-media i e

unor aparate tiflotehnice

electronice, cu o mai mare
eficien în procesul predrii.

O atenie deosebit s-a

acordat sistemului electronic

de comunicaii în braille pen-

tru nevztori, realizat de

ing. Ion Bobia i matemati-
cianul fr vedere Mircea
Bucur, clin Focani.

Sistemul prezentat se com-
pune dintr-un picht (puin
modificat),- legat printr-un

circuit electronic la un calcu-

lator personal, cu claviatur

obinuit, plus un televizor.

Prin acest sistem, nevzto-
rul poate comunica în braille

cu un calculator electronic,

datele transmise în braille

afiîndu-se concomitent, în

scrierea normal, pe televi-

zor ; în acelai timp, datele

,:::.::-
:

'
:
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s

(continuare în pag. a 20-a) y

\

în dreapta, matematicianul Mircea Bucur, prezentînd
Ia simpozion sistemul su de comunicaie.
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Prof. Violeta Petre, direc-

tor al colii din Buzu, vor-

bind asculttorilor despre
istoricul i realizrile aces-

r
teia

Semicentenarul
i

I

Un eveniment deosebit in

existena învmîntului spe-
cial pentru deficienii vizu-

ali I-a constituit aniversarea
semicentenarului colii ge-
nerale de nevztori din Bu-
zu, începuturile ei s-au da-
torat iniiativei Ministerului
Sntii i Ocrotirilor Soci-

ale, care In 1936 a înfiinat
„Aezmîntul pentru ocro-

tirea oarbelor minore i a

orbilor aduli".
Acest fapt constituie o do-

vad c în prima jumtate
a secolului nostru, problema
educrii deficienilor vizu-

ali a devenit o preocupare
cu caracter oficial. în ceea
ce privete alegerea Buz-
ului ca loc de funcionare
a aezmîntului, aceasta s-a

datorat faptului c oraul,
prin poziia sa, facilita acce-
sul Ia coal al copiilor fr
vedere din sud-estul Mol-
dovei, Muntenia i Dobro-
gea.

De la înfiinare i pîn în

anul 1945, aezmîntul a fost

condus de prof. medico-pe-
dagog Constantin Rzmeri,
care anterior lucrase în ca-

drul Institutului pentru edu-

Imagine din spectacolul prezentat de elevele colii.

In prim plan, cunoscutul cîntre fr vedere, George Ni-

colescu

colii generale

din Buzu
carea nevztorilor din Cluj.

Dotarea material i activi-

tatea colar desfurat au
fcut ca în însui anul înfiin-

rii s se depeasc statu-

tul de „azil" i acesta s
devin o instituie colar
destinat pregtirii teoretice,

elementare i profesionale a

deficienilor vizuali. Cu toa-

te acestea, dificultile înce-

putului erau numeroase

:

aparatura tiflotehnic nu
exista decît în proporie re-

dus, manualele braille lip-

seau, numrul de locuri din

internat era insuficient .a.

A fost meritul unor profe-

sori ca Alecu Spiridon, De-
metra Paveleanu .a., de a fi

transcris în braille abece-
dare, manuale de aritmetic
i de tiine naturale.

Foarte util a fost i pre-

ocuparea organelor locale

de a populariza activitatea

din cadrul aezmîntului
prin expoziii organizate în

oraul Buzu, prin deschide-

rea unui magazin de desfa-

cere a articolelor produse
în atelierele colii, prin in-

formri trimise colilor pri-

mare din diferite localiti.

de nevztori !

Aceasta a determinat cre-
terea numrului de eleve i
de aduli nevztori, iar

paralel i a numrului de
cadre didactice.

Acestei perioade de dez-

voltare (pîn în anul 1940),

i-a urmat una de regres, ca

o consecin nefast a rz-
boiului. Dificultile din acei

ani au fcut ca aezmîntul
sâ-i restrîng activitatea

i s prseasc unul din

cele dou sedii de care be-

neficiase pîn atunci. Dac
mutarea instituiei în mediul
rural, aa cum s-a propus
ia un moment dat, n-a avut
Ioc, în schimb ea s-a conto-

pit, în 1945, cu aezmîntul
de la ,,Vatra Luminoas",
din Bucureti.

Fiind reînfiinat, tot Ia Bu-
zu, în 1948, vechiul e-
zmînt, devenit acum „coa-
l elementar de fete nev-
ztoare", a cunoscut în evo-

luia sa aceleai transfor-

mri i dificulti prin care

a trecut învamîntul nostru

în general. în plus, existau

carene inerente învmîn-
tului special. Astfel, planul

I 88B3B BE9XH tfj/Eirt £D W*W*,,JI i-Vfwi |
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de învmînt prevedea un
numr exagerat de ore de
atelier, programele colare *

erau adaptate arbitrar, iar

manualele braille continuau
s iie insuficiente.

Interesul manifestat de ca-

drele didactice pentru munca
metodic a determinat îns
trecerea la o calitate superi-

oar a predrii.

Dac aa au stat lucrurile

în timp ce coala din Buzu
a fost condus de directorii

Aleodor Suciu i Niculina
Damdara, la o dezvoltare i
mai mare s-a ajuns începînd
cu 1954, dup numirea Je-

nici Manolescu, ca direc-

toare. Datorit ei i cadrelor
didactice cu care a colabo-
rat, a crescut baza materi-
al a colii, iar procesul de
învmînt a devenit în mai
mare msur similar cu cel

de Ia colile de mas. De a-

semenea; s-a trecut la o alt
atitudine fa de munca cu
elevele deficiente vizual',

cît i a acestora fa de pro-

pria lor pregtire intelectu-

al i practic. Faptul c
coala s-a mutat în acea pe-

rioad (1956), într-o nou
cldire, mai spaioas i con-
fortabil, pe str. Bistriei

nr. 28, c unele absolvente
au fost admise în învmîn-
tul liceal de mas, c presti-

giul colii a crescut prin pro-

gramele artistice prezentate

pe scenele oraului, consti-

tuie o dovad a progresului
înregistrat de unitatea la

care ne referim.

Dezvoltarea colii a conti-

nuat i dup ce conducerea
acesteia a fost preluat de
Valeria Moric, profesoar
de matematic.
Un aspect pozitiv al acti-

vitii noii directoare 1-a

constituit stimularea cadre-
lor didactice, antrenarea lor

în amplul proces de moder-
nizare a învmîntului spe-
cial, paralel cu cel de
mas. De asemenea, prin
preocuparea deosebit a

conducerii colii, s-a trecut

la . construirea unui sediu
modern i adecvat, ce a fost

dat în folosin în 1976.

Cu succese, dar i cu lip-

surile inerente, coala din
Buzu a continuat s funci-
oneze corespunztor i sub
coducerea directoarei Mria
Dobre. Pentru a facilita

accesul tuturor copiilor ne-
vztori din zonele înveci-

nate, coala a devenit mixt.
Rezultatele strdaniei tu-

turor — directori, cadre di-

dactice i elevi — de-a lun-

gul unei jumti de secol,

s-au concretizat în afirmarea
fotilor elevi ca oameni
demni, cinstii i cu dragoste
de munc, indiferent de lo-

cul unde îi desfoar ac-

tivitatea. Muli dintre ei au
devenit profesori, asisteni
medicali, telefonist!, soliti

în ansamblul de estrad
,,Optimitii", dar mai ales

harnici muncitori.

Dintre cei care au absolvit

coala din Buzu i au de-

venit profesori ai acesteia,

amintim pe : Andrei Tereza,

Sanda Slevoac Lpuneanu,
Claudia Bârsan Soisun, Ele-

na Daraban Vutcovici, Elena
Florea Toma i Mria Cea-
falu.

în rîndul realizrilor tre-

buie înscris i afirmarea
elevilor actuali, atît pe pla-

nul pregtirii lor intelectu-

ale i practice, cît i al par-

ticiprii la viaa artistic,

unde în repetate rînduri au
obinut locuri de frunte Ia

concursurile formaiilor co-

rale i orchestrale.

i ca 1=3 c=i 1=3 ca nu c=

De aceea, aniversarea se-

micentenarului colii din
Buzu a constituit un prilej

de reînnoire a încrederii în

posibilitile multiple ale

copiilor nevztori, a con-
vingerii c activitatea di-

dactico-educativ va cu-

noate noi succese în viitor.

Toate acestea au fost con-
cluzionate în zilele de 24—
25 octombrie 1986, cînd s-au
desfurat festivitile de-
dicate aniversrii. Ele au
constat dintr-un simpozion,
Ia care s-au prezentat lucr-
ri interesante, cu caracter
tiflopedagogic, un bogat pro-

gram artistic, susinut de e-

Ievii colii, o excursie pe te-

ritoriul municipiului Buzu,
urmat de o mas priete-

neasc. Aceste aciuni s-au

desfurat într-o atmosfer
plin de cldur i bucurie,

cu participarea unui mare
numr de cadre didactice de
la celelalte coli speciale de
nevztori, a reprezentani-
lor organelor locale de par-

tid, ai Inspectoratului colar,
precum i ai Asociaiei ne-

vztorilor din R.S.R.

Nu putem încheia rîndu-

rile de fa fr a sublinia

c realizrile menionate au
fost posibile datorit spri-

jinului generos ce ne-a fost

acordat în anii socialismu-

lui.

Prof. VIOLETA PETRE,
diretor

i prof. Sanda Lpuneanu

GÎNDURI LA ANIVERSAREA
COLII SPECIALE DIN BUZU

Srbtoarea trit de co-

lectivul de elevi i oameni ai

muncii din coala din Buzu
i de oaspeii lor din ar,
printre care m-am numrat
i eu în zilele de 24—25 oc-

tombrie a.a, a revrsat în

sufletul celor prezeni o ma-
re de lumin.M întrebam atunci, cînd a

50-a toamn îi scutur po-
doaba-i armie în grdina de
vis, în care generaii de co-

pii fr vedere i-au petre-

cut copilria. Care raz din

cununa soarelui este cea mai
cald i mai luminoas ? Care

stea din ghirlanda ce împo-
dobete bolta înalt este mai
strlucitoare, sporind farme-
cul nopii ? Care und din ma-
rea cea mare, în care te cu-

funzi, te mîngîie mai blînd ?

în care joc sau vis al vîrstei

candorii s te revezi, cînd

iarna a poposit în prul tu ?

i în sfîrit, care cuvînt, din

miile de vocabule ale limbii
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noastre poate exprima cu
adevrat intensitatea clipe-

lor (cci clipe au prut a fi

acele zile), în care am vibrat
de emoia revederii cu cole-

gii, elevii i profesorii mei ?

i cuprins ele extaz în
faa a tot ce am trit, de la

intrarea în coal i pîn în
clipa despririi, m surprin-
deam, ca i acum, încereînd
s rspund unui noian de în-

trebri : Cine, din acest mi-
nunat colectiv de oameni
mici i mari a gîndit, a ac-
ionat i a vibrat mai puter-
nic ? Cine a furit cu rbdare
aceast „clip", creia cei din
sal îi puteau spune : „Opre-
te-te, eti atît de frumoas !"

Cui s aducem omagiul nos-
tru de suflet i gînd ? Colec-

tivului de organizare a aces-

tei aciuni, sub conducerea
inimoasei i mereu tinerei

directoare Violeta Petre ? Co-

legilor, care printr-o munc
plin de druire, dragoste i
talent, ne-au amintit prin
intermediul" unui grup de
elevi c „s-a ivit pe culme
toamna ?" (m gîndesc la

profesoarele Sanda Lpu-
neanu, Andrei Tereza i în-
vtoarea Eugenia Ghican).
Celor doi copii din clasa a

doua care au redat cu talent
scena din fabula „Greierele
i furnica", cu candoarea gla-
surilor lor ? învtoarei-
educatoare Ana Teodoru, ca-
re a reuit s creeze o atmos-
fer de bun dispoziie, prin
ritmul vioi al dansurilor exe-
cutate de cele dou echipe
de elevi ? Colegului talentat
George Nicolescu, care ne-a
cucerit cu vraja cîntecelor
sale ? Organizatorilor mesei
festive, care s-au întrecut pe
ei înii prin solicitudine i
grij, ca cele mai desvîrsite

gazde ? Organizatorilor tom-
bolei i profesoarei M. Oltea-

nu, care cu dezinvoltura-i
caracteristic i vitalitatea-i

molipsitoare anuna pe noro-
coi i nenorocoi, stîrnind
hazul tuturor ? Fiecrui
membru al personalului ad-
ministrativ, care a fcut ca
orice colior al acestui lca
de cultur s ne îneînte, prin
aspectul deosebit de îngrijit

al claselor i al celorlalte

sli ?

Da, fiecrui vlstar din
aceast grdin i fiecruia
din membrii colectivului de
oameni ai muncii, care re-

vars lumina i cldura su-
fletelor lor asupra acestor
copii, la a cror cretere ve-
gheaz, le adresez cele mai
calde urri i multe succese !

Claudia SOISUN,
fost elev i profesoar

a scolii

înfiinarea colii generale speciale
(urmare din pag. a 17-a)

|
pot fi recepionate i sonor,

într-un cod asemntor co-

I dului Morse. Sistemul a fost

apreciat ca fiind de perspec-
tiv, oferind nevztorilor
accesul în domeniul electro-

nicii, pentru profesionalizare.

Dup prima parte a sim-
pozionului, seara a avut loc

un program festiv. Au luat

parte oaspeii, cadrele didac-
tice ale colii i cei care au
lucrat în- trecut în aceast
instituie; •

în deschiderea programu-
lui, prof. '..Violeta Petre, di-

rector al colii, numit re-*

cent în aceast funcie, dai
cu activitate îndelungat în

coal, de peste 30 de ani, a

citit comunicarea intitulat :

,,50 de ani ele la înfiinarea
colii de nevztori din mu-
nicipiul Buzu".
Fcînd un scurt istoric al

colii, de la înfiinare i pîn
în prezent, o evocare a str-
daniilor depuse de-a lungul
anilor pentru dezvoltarea

I

acesteia, ea a adus elogii ace-

t
lor absolveni care s-au rea-

|
lizat, ca oameni, utili lor i

societii, devenind cadre di-

dactice, masori, muncitori în

cooperative etc.

A urmat un spectacol pre-
gtit de profesorii i elevii

claselor 1—8, dedicat semi-
centenarului colii.

Recitalul, evoluia micului
ansamblu coral (dirijat de
prof. G. NicolescU) i mon-
tajul „Rapsodii de toamn"
(dup versurile lui Topîrcea-
nu) au cucerit, ' prin realizare

scenic i artistic.

De asemenea, dansurile au
fost apreciate i mult aplau-

date.

în încheierea spectacolului,

cunoscutul cîntre i com-
pozitor George Nicolescu a

susinut un recital, în com-
pania formaiei „Codex" a

Casei de tiin i tehnic
pentru tineret, clin Buzu,
fiind aclamat cu entuziasm
i rechemat pe scen.

în cea de-a doua zi, au
continuat lucrrile simpozio-

nului . i discuiile pe margi-
nea acestora. Asupra lor vom
reveni într-un alt numr al

revistei. Subliniem ca im-
portant comunicarea prof.

C Olteanu, cercettor tiin-
ific, referitoare la profilaxia
cecitii, la depistarea, în-
drumarea spre colarizare,
profesionalizarea i încadra-
rea în societate a celor fr
vedere.

La amiaz, oaspeii au Vi-
zitat cu autocarul zona in-
dustrial a municipiului Bu-
zu i frumoasa staiune
MonteorU. Ei au avut în Lu-
cian Sava, de la comitetul
municipal de partid (care a
asistat i la lucrrile simpo-
zionului) un ghid preios.

Aniversarea colii din Bu-
zu a luat sfîrit cu o mas
festiv, în cadrul creia oas-

peii au rostit toasturi, au
adresat urri de prosperitate

i succese cadrelor didactice,

personalului colii i elevilor

i au mulumit pentru pri-

mirea fcut la aceast în-

tîlnire, care va marca neîn-

doielnic o dat important în

evoluia învmîntului tiflo-

pedagogic din ara noastr.

Prof. N. IONESCU,
redactor responsabil,

Florea OPRESCU,
redactor principal

_J
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Activitatea independent

in predarea — învarea istoriei

soeciale de nevztori
Prof. SILVIU VANDA

I. Optimizarea procesului de învmînt
presupune diversificarea neîntrerupt a meto-
delor i tehnicilor de instruire, de formare a

personalitii multilateral dezvoltate, elul su-

prem al colii moderne.

Activitatea independent este o metod mo-
dern, eficient, îndeplinind un rol important
în dezvoltarea intelectual a elevilor. Ea tre-

buie îneleas ca o modalitate de lucru prin
care elevii sînt sprijinii s dobîndeasc noi
cunotine, graie efortului propriu, putîndu-se
realiza numai dac elevilor li se formeaz în

clas, în procesul de predare-învare deprin-
deri, dac li se dezvolt motivaia intrinsec
pentru activitatea colar, creîndu-li-se senti-

mente de satisfacie i bucurie.

Munca independent contribuie la formarea
stilului propriu de învare al elevilor, la for-

marea deprinderilor intelectuale, la dezvoltarea
gîndirii logice, a gîndirii divergente i conver-
gente, formarea de reprezentri asupra unor
fenomene naturale i sociale. Putînd fi apre-
ciat ca o form a metodei învrii prin des-
coperire, activitatea independent contribuie
nemijlocit la eficiena procesului instructiv-edu-
cativ, înscriindu-se în aria larg a metodelor
participativ-active, ce conduc spre moderniza-
rea leciei tradiionale.

II. Ritmul parcurgerii materiei la clasele a
V-a i a VUI-a, cu precdere în colile pentru
nevztori, volumul mare de cunotine pre-
vzut de program încarc prea mult progra-
mul de activitate al elevilor. Se tie c în clasa
a V-a se studiaz istoria antic i medie uni-
versal, iar în clasa a VUI-a istoria modern
i contemporan a României, totul numai în
dou ore, ceea ce determin o acut criz de
timp în 'predarea,- explicarea evenimentelor, fe-
nomenelor, proceselor istorice, unul din obiec-
tivele fundamentale ale studiului istoriei. La
clasele a Vi-a i a VH-a (nevztori), predarea-
învarea istoriei se realizeaz conform princi-
piului „ora i lecia", principiu similar înv-
mîntului de mas, datorat de asemenea pro-
gramei încrcate, ce trebuie parcurs numai
în dou ore, sptmînal. Chiar i în aceste
condiii profesorului îi rmîne prea puin timp
pentru fixri, sistematizri, exerciii de expri-
mare, operaii i mai dificil de realizat cu elevii
claselor a V-a i a VUI-a, unde materia se

parcurge în salturi, selectiv. Acest mod de pre-

dare la care este silit profesorul s recurg, nu

poate duce la formarea capacitii elevului de

a interpreta, înelege i reflecta un eveniment
istoric. Cunotinele predate nu sînt în concor-

dan cu particularitile de vîrst, nu se res-

pect principiul accesibilitii.

III. Activitatea frontal a profesorului în

cadrul leciilor de istorie, trebuie corelat i
cu activitatea independent a elevilor. în acest

context, înc din clasa a V-a, elevilor trebuie

s li se formeze abilitatea de a lucra cu textul

manualului. La începutul clasei a V-a, profe-

sorul trebuie s realizeze o lectur explicativ
a leciei de istorie, insistînd mult asupra ter-

menilor, noiunilor i chiar sensului cuvinte-

lor necunoscute de elevi.

în etapa urmtoare, elevii trebuie îndrumai
spre a efectua citirea leciei în mod indepen-
dent, s pun întrebri asupra noiunilor i
cuvintelor. Pentru îmbogirea vocabularului
istoric, pentru elucidarea noiunilor necunos-
cute, este recomandabil ca acestea s fie notate
de elevi, însuite prin repetare, iar memora-
rea i reinerea lor s se verifice de profesor,

or de or. .

Lectura leciei de ctre elevi este succedat
de explicaia i expunerea profesorului, ceea

ce determin dobîndirea capacitii de a îne-
lege mai temeinic materialul citit în mod inde-

pendent.-

în procesul predrii-învrii istoriei, de-

prinderi de munc independent formm i
la elevii nevztori, deprinzîndu-i aadar, s
lucreze cu manualul. Eficient în organizarea

muncii independente a elevilor este îmbinarea
expunerii profesorului cu munca lor proprie.

Astfel, profesorul expune amnunit lecia, ele-

vii îi ptrund sensul i o interpreteaz prin

citirea coninutului ei din manual, dup indi-

caiile primite. Aceast activitate intelectual

ajut pe elevi s îi întipreasc mai bine cu-

notinele i s le asimileze într-un timp mai
scurt.

O alt variant a acestei modaliti este

aceea, prin care profesorul expune doar ideile

principale ale leciei i elevii citesc din manual
coninutul ei. S-a dovedit în practic, c îmbi-
nînclu-se munca de expunere a profesorului cu
activitatea independent, elevii s-au deprins
s fie mai ateni la explicaiile profesorului.

Studierea leciei, învarea ei se face sub directa

îndrumare a profesorului. Elevii înva bine
utilizînd acest procedeu, manifestîndu-i chiar

i preferina pentru el.
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Munca independent, prin intermediul ma-
nualului, presupune i însuirea de cunotine,
utilizînd planul leciei. Aceasta înseamn c
elevii trebuie deprini cu tehnica alctuirii pla-

nului simplu i dezvoltat al unei lecii. în acti-

vitatea de alctuire a unui plan, elevii înva
s analizeze un text, s desprind esenialul

dintr-un material, de aceea, iniierea în tehnica

redactrii unui plan trebuie s înceap din

clasele mici. Dac elevii i-au însuit aceast
tehnic la alte discipline, atunci la istorie are

loc doar o perfecionare a ei. Pentru a-i înva
pe elevi cum s alctuiasc un plan, profesorul

formuleaz i dicteaz el însui planul elevilor,

le creeaz un model, coordonîndu-le apoi pas
cu pas operaiile necesare redactrii planului.

Dup prerea noastr, în întocmirea planului

leciilor de istorie trebuie parcurse urmtoarele
etape :

— împrirea leciei (întregului) în frag-

mente logice ;— extragerea ideilor principale din fiecare

fragment

;

— generalizarea coninutului, prin coordo-

narea ideilor principale.

Prin urmare, în alctuirea planului leciei

la istorie, elevii înva s generalizeze, stu-

diind coninutul leciei, s sesizeze raportu-

rile dintre pri i întreg, dintre particular i
general, putînd ajunge s stabileasc legturile

dintre fenomenele istorice. Acest sistem de
lucru conduce la dezvoltarea gîndirii logice,

la aprofundarea cunotinelor istorice, la dez-

voltarea gîndirii istorice. In alctuirea unui
plan, elevii îi consolideaz deprinderea de a

esenializa, generaliza, sistematiza, concretiza

materialul faptic de studiat, toate acestea fiind

forme ale activitii independente.

în cadrul activitii independente, indivi-

dualizate, elevii ce dovedesc afiniti deosebite

pentru istorie, trebuie antrenai i sprijinii în

alctuirea unui plan-schem, instrument nece-
sar în înelegerea istoriei, în ptrunderea unui
fenomen, eveniment istoric de acelai tip

:

rzboi, rscoal, revoluie. Se poate solicita

elementelor dotate s alctuiasc, de pild, pla-

nul-schem al unei revoluii

:

a) cauzele revoluiei

;

b) forele participante
;

c) programul

;

d) însemntatea.

în realizarea unui plan-schem, elevii tre-

buie s îi adune singuri materialul faptic, cu-
tînd în manual, în mai multe capitole. O astfel

de activitate îl obinuiete pe elev s selecio-
neze faptele, datele, s stabileasc legurile
dintre- evenimente. Prin alctuirea planului-
schem al unor fenomene de acelai tip, elevii

descoper trsturile comune i pe cele spe-
cifice, ceea ce le permite s ptrund esena
fenomenului, creîndu-le obinuina de a analiza

i înelege legitile istoriei.

Deprinderea de alctuire a unui plan, avînd
ca auxiliar manualul, se verific i se consoli-

deaz, în condiiile în care elevii nu mai bene-
fizic de manual (clasa a VUI-a), cînd ei alc-

tuiesc planul leciei de istorie dup expunerea
profesorului, ceea ce constituie, de fapt o alt
form a activitii independente în cadrul lec-
iilor de istorie. Reuita realizrii în asemenea
condiii a planului depinde de expunerea pro-
fesorului, expunere care trebuie s declaneze
gîndirea activ a elevilor. Expunerea tiinific
i logic trebuie s dea posibilitatea elevilor

de a cunoate materialul faptic, de a stabili

cauzele fenomenelor, de a compara i desprinde
concluzii. Din partea elevilor, realizarea unui
plan dup expunerea profesorului solicit maxi-m atenie i încordare.

Deprinderea elevilor de a alctui planul
simplu i dezvoltat al leciilor urmrete i
dezvoltarea capacitii de a lua notie, o alt
form a muncii independente a elevilor. Aceas-
t operaie este foarte dificil de realizat cu
elevii nevztori, care trebuie s scrie conco-
mitent cu expunerea profesorului i elevii no-
tri nu pot poseda un ritm rapid de scriere,

datorat, firete, dificultilor scrisului braille.

în acelai timp, în clasele gimnaziale, elevii

nici nu posed abilitatea, capacitatea necesare
lurii notielor, aceast activitate reducîndu-se
la dictarea lor de ctre profesor.

Abilitatea elevilor de a lucra cu textul ma-
nualului se exerseaz i în cadrul activitii
de efectuare a temelor de acas, activitate care

nu presupune neaprat rspuns la întrebrile
din manual, ci efortul propriu al elevilor s se

evidenieze în stabilirea consecinelor unui eve-
niment, reflectarea lui în literatur, precizarea

Unor monumente de art inspirate din trecutul

de lupt al poporului nostru.

Alturi de munca cu manualul, în organi-

zarea activitii independente în predarea-îny-
area istoriei, se pot utiliza i alte modaliti.
In înelegerea i interpretarea istoriei de ctre
elevi, eficient este lucrul cu documentul isto-

ric. Pot fi valorificate unele fragmente de docu-

mente coninute de lecturile suplimentare din

manuale ori documente din crestomaii tran-

scrise i aduse în clas de profesor. în desci-

frarea, interpretarea, compararea unui docu-
ment, profesorul organizeaz activitatea inde-

pendent pe grupe omogene, formate din elevii

buni, cu aptitudini pentru munca intelectual.

Munca cu documentul istoric îi ajut pe elevi

s învee a aprecia criteriile progresului social,

superioritatea unei orînduiri, a unui fapt i
eveniment istoric.

Activitatea independent a elevilor, în p-
trunderea sensului semnificaiei unor eveni-

mente istorice, cu deosebire a celor specifice

epocii contemporane, se concretizeaz i prin

audierea unor emisiuni la radio i chiar TV.,

cu tematic istoric. Audierea unor asemenea
emisiuni este i un mijloc de dobîndire, prin

efort propriu, de noi cunotine, fapt pentru

care îrt colile noastre trebuie s se asigure

condiiile tehnice necesare includerii în pro-

gramul de activitate al elevilor a acestei moda-

liti de studiu.

'continuare în pag. a 25-a)
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Rolul educaiei fizice în formarea

îndemînrii elevilor nevztori
Orice micare voluntar, indi-

ferent de gradul ei de dificultate,

solicit pentru efectuare un anu-
mit indice de îndemînare, coor-

donarea ei de ctre scoar.
Indemînarea este o calitate

motric complex, avînd nume-
roase interferene cu celelalte

caliti motrice. Ea condiioneaz
însuirea i perfecionarea dife-

ritelor aciuni (deprinderi, price-

peri), precum i a celorlalte ca-

liti motrice. Ea este implicat
în toate aciunile care presupun
un anumit grad de coordonare.

Indemînarea este necesar atît

în învarea i prfecionarea ac-
iunlor motrice, cît i în aplica-
rea acestora, în condiiile obi-
nuite : schimbarea calitii tere-

nului, a climei, a factorilor
meteorologici. De asemenea, ea
este necesar în orientarea în
spaiu i în redobîndirea echili-

brului dereglat (alunecri, cioc-

niri, împiedicri). De aici rezult
c indemînarea are o arie larg
de utilizri în aciunile din viaa
cotidian.

Indemînarea poate fi definit
astfel : „Capacitatea individului
de a însui i efectua aciuni
motrice cu grade diferite de
dificultate, dirijînd precis i
economic micrile în timp i
în spaiu, cu vitezele i încor-
drile necesare, în deplin con-
cordan cu condiiile impuse
i cu situaiile ce apar pe par-
cursul efecturii aciunii".
Indemînarea asigur aplica-

rea adecvat a deprinderilor i
priceperilor motrice în condiiile

cele mai variate. Ea ajut in-

dividul s se adapteze, fr di-

ficulti, condiiilor mereu mo-
dificate, în care-i desfoar ac-

tivitatea.

Dezvoltarea îndemînrii la

elevii nevztori are o mare im-
portan, inînd seama de faptul

c ea ajut în orientarea spa-
ial, fiind strîns legat de cele-

lalte caliti motrice.
In metodologia dezvoltrii în-

demînrii trebuie s se in
seama de mai muli factori

:

1. de vîrsta cînd copilul i-a
pierdut vederea (timpuriu sau
tîrziu)

;

2. dac deficiena este simpl
sau asociat;

3. de experiena motric ante-
rioar ;

4. de calitatea sistemului ner-
vos central, de valoarea proce-
selor de coordonare, a plastici-

tii scoarei

;

In orele de educaie fizic,
orientarea spaial i de cultur
fizic medical, am cutat s
acord o mare importan dezvol-
voltrii îndemînrii, avînd în ve-
dere factorii mai sus-amintii,
formele de manifestare ale în-
demînrii (general i special),
profesia pentru care elevul se
pregtete.

In dezvoltarea ei, am urmrit
urmtoarele obiective:

— educarea capacitii de
orientare i însuirea componen-
telor fundamentale ale micrii:
direcii, aptitudini, ritm, tempo;
— educarea posibilitilor de

micare a segmenilor

;

— educarea unor aciuni mo-
trice înlnuite (legri de ele-
mente), prin sporirea gradului
de complexitate a micrii

;

— capacitatea de reprezentare
i a spiritului de iniiativ;
— formarea îndemînrii in con-

diiile dezvoltrii imaginaiei i
iniiativei;
— utilizarea priceperilor i de-

prinderilor, învingerea unor gre-
uti^ colaborarea cu partenerul
(întreceri);
— parcursuri aplicative pentru

dezvoltarea capacitii de apli-
care a priceperilor i deprinde-
rilor motrice învate.
Pentru realizarea acestor obi-

ctive am folosit urmioaicie
exerciii

:

— exerciii de front i forma-
ii;
— poziii de brae, trunchi,

picioare i micrile care se pot
executa, simple i în combinaii;— exerciii din diferite poziii
(stînd, ezînd, culcat)

;

— elemente din gimnastica a-
crobatic, atletism (alergri, s-
rituri aruncri, prinderi);
— exerciii cu obiecte de dife-

rite dimensiuni;
— exerciii efectuate la co-

menzi inverse, complexe de exer-
ciii pentru dezvoltarea armo-
monioas;
— jocuri la aparate i pe apa-

rate;
— jocuri dinamice;
— exerciii de echilibru;
— tafete cu obstacole

;

— parcursuri aplicative.

Aceste exerciii, repetate în di-

ferite variante, cu grad crescînd

de dificultate i complexitate-

duc la dezvoltarea motricitatii

în general i implicit a calit-

ilor motrice, deci i a îndemî-
nrii.

Prof. IDEANA CHIOSE

I i

Cu profesorul Paul Cochet despre psrile exotice de apartament
s

} (urmare din pag. a 1-a)

? Pentru cine are un canar, va întrebuina un mi-
1 nut pe zi. Facei relaia de proporie i cred c
i cea 3 ore pe zi nu este aa de mult.

i N.I. — Ce recomandri putei s facei acelor

2 nevztori care doresc s devin cresctori de

\ psri cînttoare?

^
P.C. — In primul rînd, ca pasiunea s fie real

i s nu predomine interesul de negustorie, pentru

J
c eecul ar deveni sigur> de neînlturat. Apoi, nu

} trebuie uitat rspunderea pe care i-o asumi fa
l de viaa unor fiine destul de sensibile, via care

depinde strict de tine. Nevztorul trebuie s cum-
pere psri numai de la persoane de încredere, p-
sri mai blînde, mai sociabile i dac se poate,

verificate. Nevztorul trebuie s se înarmeze
teoretic pentru ca s nu fac experiment inutile, dar
i s îneleag c teoria este un ghid, i nu un
ablon. In orice caz, satisfaciile sufleteti vor fi

pe msura efortului depus.

Nota redaciei. Prof. Paul Cochet va împlini,

în octombrie, 50 de ani. In numele consiliului de

conducere, al colegiului de redacie i al citito-

rilor si, îi urm ani muli i sntate .'.
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AURELIA C
o mare pianist a rii noasfre

Dintre crile pe care le-am
citit în ultimul ' timp, una m-a
emoionat în mod deosebit, pen-
tru c o parte din faptele i
datele, relatate în cuprins, pri-

vitoare la viaa i activitatea

concertistic a renumitei pianiste
le-am cunoscut la timpul respec-
tiv, gustîndu-le din plin farmecul
i strlucirea.

Sub impulsul lecturii atente a
acestei cri, a renscut, în adîn-
cul simirilor mele nostalgia dup
timpul care, în scurgerea lui ire-

versibil, duce, clip de clip'
viaa omenirii dintotdeauna.
Volumul a aprut în Editura

muzical (1986) i a fost semnat
de Nina Cionca, elaborat pe baza
caietului de însemnri i impre-
sii ale marii pianiste, datînd din
copilrie i pîn în ultimele luni
ale vieii sale, din vasta cores-
ponden jnimit din ar i
strintate' din articolele, cro-
nicile i comentariile elogioase
ce i s-au adresat prin mijlocirea
presei române i strine. La aces-

tea s-au mai adugat evocrile
i mrturisirile unor foti elevi,

colegi i prieteni ai artistei.

S-a nscut la 16 mai 1888- în

Bucureti, din prini muzicieni
Prnii au fost cei care i-au în-

drumat paii spre cariera de mu-
zician, creîndu-i cu struin
toate condiiile de pregtire i
dezvoltare pe trîm muzical, pîn
la desvîrire. La vîrsta de cinci

ani, cînt pentru prima dat la

Ateneul Român, în cadrul unui
spectacol de binefacere, unde a
interpretat cîteva compoziii pro-
prii.

La nou ani apare ca solist
în recitaluri de pian, în diverse
sli de concerte din Bucureti.
Braov i Sibiu- fiind comentat
în pres ca o viitoare mare pia-
nist.

In 1903, pleac la Leipzig, unde
este admis ca bursier la Con-
servatorul regal de muzic, fiind
repartizat la clasa celui mai
mare profesor i pianist, Alfred
Reisenauer, de la care îi va
însui toate tainele interpretrii
pianistice. Dup absolvirea con-
servatorului se va bucura de
un binemeritat prestigiu- atît în
ar, cît i în strintate, des-
furîndu-i cu succes activita-

tea concertistic. In decursul a

68 de ani a activat cu succes,

susinînd circa 300 de recitaluri,

concerte simfonice i muzic
de camer, bucurîndu-se de co-

laborarea celor mai mari diri-

jori i instrumentiti români i
strini.

In 1912, la vîrsta de 24 de ani
este numit profesoar la Con-
servatorul din Bucureti, unde
i se înfiineaz o clas format
numai din studente- supranu-
mit „clasa de domnioare"

.

Pentru bogata sa activitate
pe trîm muzical, în 1954, par-
tidul i statul nostru îi acord
titlul de Artist emerit i
Medalia Muncii, clasai 1.

In toamna anului 1950, cu
mult emoie am apsat pe
butonul soneriei de la intrarea
locuinei profesoarei Aurelia
Cionca, din str. dr. Marinescu,
2. Am fost întîmpinai de soul
marii pianiste, care Cu mult
amabilitate i blîndee ne-a in-
vitat s intr?n în salonul de
la parter, foarte frumos mobi-
lat. Acest imens salon era îm-
prit în trei pri, cu destinaii
diferite : biblioteca, sala de mu-
zic i sufrageria. Privind, nu
tiai ce s admiri mai întîi:

multitudinea vaselor cu flori,

toate dintr-o ceramic smlu-
it artistic, în culori frumoase
i vii, zecile de bibelouri de
mare valoare, biblioteca imens,
confecionat într-un model cu
totul original, cu cele dou
piane de concert, în al crui
luciu te puteai oglindi, unul cu
'marca Stenway, cellalt un
BlUthner veritabil, covoarele
i lampadarele scumpe, toate
fceau s te simi ca într-un
vis...

Cele cîteva minute, care au
urmat pîn ce profesoara
Aurelia Cionca i-a fcut apa-
riia, mi s-au prut nespus de
lungi i de emoionante !. M
întrebam cu team, dac voi fi

admis de ctre marea artist la
cursurile sale de perfecionare
i interpretare, cunoscînd din
auzite exigena cu care îi se-
leciona cursanii.

Mi-au rmas întiprite în me-
morie, timbrul vocii sale i
rostirea primelor cuvinte cu
care mi s-a adresat :

— Deci, dumneata doreti s
devii elevul meu ? Nu va fi

prea greu pentru amîndoi? i
m-a invitat la pian s inter-
pretez piesa pe care o posed
mai bine i o execut mai fru-
mos.

Trecusem prin destule exa-

mene pîn atunci, cîntasem în

faa atîtor muzicieni, dar acum,

o emoie imens parc voia s

m demobilizeze complet. M-am
aezat totui la pian i ca

printr-o minune, m-am eliberat

de nelinite, reuind s inter-

pretez cu personalitate i pasi-

une. Impromptu în La bemol
minor, de Schubert. In linitea
care a urmat, dup interpreta-

rea acelei piese, vocea profe-
soarei a rsunat mai cald i
mai apropiat

:

— Cîni frumos, ai m'in bu-
n, sensibilitate destul i tem-
perament de artist... Te-am ad-
mis i te-am înscris la cursurile
mele ! Te rog îns ca la înce-

put s m documentezi în pri-

vina notaiei muzicale în brai-

lle, asupra reperelor dumitale
pe claviatur i alte cîteva pro-
bleme, pe care nu le cunosc...

Timp de trei ani, o dat pe
splmîn, am urmat aceste

cursuri, reuind într-o mare
msur, graie miestriei pro-
fesoarei Aurelia Cionca, s-mi
dezvolt foarte mult tehn'ca i
sensibilitatea interpretativ, s
îneleg cu uurin specificul

i originalitatea fiecrei lucrri
muzicale studiate.

Printre procedeele i metodele
aplicate de marea pianist,
mi-am însuit studiul pe frag-
mente, fraze i cadene, memo-
rarea exact i total a nuan-
elor i personalitatea tempe-
ramental a fiecrui compo-
zitor. Procedeul de a cînta la

ambele piane, cu fiecare cursant
în parte, ne capta i ne condu-
cea pe tot parcursul piesei exe-
cutate, sesizînd spontan cele

mai subtile detalii pianistice

necorespunztoare sau neconso-
lidale suficient. Era fcut pen-
tru muzic i plmdit din
muzic, slrduindu-se s fac
din fiecare elev al su un ade-
vrat artist. Cele mai profunde
impresii le triam atunci cînd
profesoara interpreta la pian
piesa nou ce urma s-o preg-
tim, fcîndu-ne s-o aicultm
vrjii i încîntai...

In zilele de 18 i 19 mai 1962
a aprut pentru ultima oar pe
scen, la Iai, interpretînd ma-
gistral, Concertul nr. 1 în Mi
bemol major, de Liszt, dup
care, în toamna aceluiai an,

în urma unei boli necrutoa-
re, înceteaz din via, fiind

plîns i regretat de toi cei ce

au cunoscut-o i au stimat-o ca

muzician i ca om.

Prof. N. IONESCU
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Eficiena medicinii preventive

în reducerea îmbolnvirilor oculare
Dr. AUREL KOSIM

Politehnica universitar Titan

înc de pe timpul lui Hipocrat, elul medi-
cinii a fost nu atît vindecarea bolilor, cit

prevenirea lor.

Pe ling îmbuntirea continu a asisten-

ei medicale, în vederea scderii morbiditii
(a îmbolnvirilor) i a îngrijirii tot mai bune
a celor suferinzi, trebuie s urmrim i profi-

laxia sntii. Marele chirurg Pirogov spu-
nea : ,,Viitorul aparine medicinii profilactice,

principiu cluzitor pentru prevenirea îmbol-
nvirilor".

Profilaxia, adic prevenirea îmbolnviri-
lor are ca argument principal controlul pro-

filactic i include numeroase msuri cu caracter

medical, cultural, social etc, care se exercit
prin igiena muncii, organizarea odihnei, pro-
tecia mediului înconjurtor, vaccinri etc.

Controlul profilactic se face prin vizite me-
dicale i analize preventive, întregii populaii,
pentru prevenirea bolilor. El se realizeaz prin
supravegherea activ a strii sntii fiecrui
cetean, indiferent unde locuiete acesta,

dac este sntos sau bolnav, dac lucreaz
sau nu.

Oftalmologie, înc de la natere, noului
nscut i se aplic metoda ,,Crede", prin insti-

larea unei picturi de nitrat de argint, pentru
prevenirea unei infecii conjuneivo-corneene.
Ulterior, înaintea colarizrii, copilului i se

face un examen ocular-funcional, în scopul

depistrii unor tulburri vizuale, care trebuie
corectate (miopie, astigmatism, hipermetropie.

strabism) i a unor eventuale boli oculare con-
genitale (cataract, glaucom, retinopatii pig-

mentare, discomatopsii etc).

Majoritatea tulburrilor oculare trebuie co-

rectate sau tratate imediat, cînd copilul are
2—3 ani, pentru a nu se transforma în boli

irecuperabile.

Strabismul poate fi redresat fr operaie,
în majoritatea cazurilor, prin ochelari corectori

i tratament ortoptic sau pleiotic, obligînd
ochiul deficitar s funcioneze în aceeai m-
sur cu cel bun.

Miopia, hipermetropia i astigmatismul vor
fi corectate prin ochelari, punînd ochii în stare

normal de funcionare.
Cataracta, glaucomul, retinopatia pigmen-

tar i alte boli congenitale vor fi tratate me-
dical sau chirurgical. Pentru aceasta este bine
s se fac cu toat atenia examinarea copiilor

precolari, elevilor, studenilor, recruilor, an-
gajailor etc, în vederea depistrii unei even-
tuale patologii oculare i a rezolvrii sau tra-

trii ei.

Scopul controlului profilactic în general este

de a-i identifica pe toi cei ce au nevoie de
asistena medical i de a le-o acorda imediat.

In colaborare cu celelalte discipline, con-
trolul medical profilactic urmrete descope-
rirea în stadiu incipient a bolilor cardiovascu-
lare, nervoase, oculare, oncologice, endo-
crine etc, pentru a recomanda tratamentul ne-
cesar, mult mai eficace în faza amintit.

czj cu nu cu ezi ezj ma ez3 cncu cu i^ szha e=j 1=3 1=3a cu czu ezj 1=9

1

Activitate independent

în predare - învarea istoriei

(urmare din pag. a 22-a)

Una clin tehnicile intelectuale în percepe-
rea istoriei este i aceea a orînduirii în spaiu
a evenimentelor istorice. Precizarea pe hart
a locului de desfurare a unei btlii, a unui
eveniment, impune utilizarea hrii geografice.
Deprinderea de a lucra cu harta i la istorie

constituie de asemenea o form a activitii
independente, cu toate reinerile unor elevi
nevztori în a o folosi.

Posibilitatea de organizare a activitii inde-
pendente a elevilor nevztori în studiul isto-

riei sînt mai reduse, deprinderile formîndu-se
încet, în timp, fapt pentru care sînt introduse
în procesul predrii-învrii cu mult timi-
ditate.

IV. Calitatea muncii independente la isto-

rie în cadrul colii pentru nevztori depinde
în mare msur de sistemul în care se pred
aceast disciplin, sistem ce s-ar putea îmbu-
nti prin :

— studierea istoriei ealonat, echilibrat,

identic cu învmîntul de mas : în clasa a

V-a, ,,Istoria antic universal", a Vi-a, „Medie
universal", a VH-a, „Modern i contempo-
ran", a VUI-a, „Istoria antic i medie a

României" ;— introducerea învmîntului general de
10 ani i la nevztori, în conformitate cu Le-
gea învmîntului în vigoare, ceea ce pe lîng
nivelul ridicat de cunotine ar soluiona în

mod fericit i predarea istoriei ;— înzestrarea tuturor elevilor cu manuale,
manualul fiind fundamentul activitii inde-
pendente

;— dotarea fiecrei clase cu „Dicionarul
colar", avîncl în vedere c un asemenea instru-
ment de lucru este transcris în braille ;— tiprirea în braille a unor culegeri de
texte istorice.
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PRESOPUNCTURA. Ghid terapeutic (V)

Dr. CR. STEFANESCU

Durerile de ochi

Durerile oculare cele mai
banale pot fi un semnal de alar-m pentru multe boli de ochi.

grave. Ele pot fi cauzate de :

tulburri de vedere, traumatis-
me, corpi strini în ochi, infec-

ii locale, tumori, glaucom etc.

In general, orice durere locali-

zat la ochi trebuie adus la

cunotina specialistului. Ca
orice durere îns i aceste du-
reri pot beneficia pentru o pe-

rioad scurt de presopunctur.
în acest scop, vom reine urm-
toarele dou puncte :

— Lumina ochilor — Vj —
localizat în apropierea unghiu-
lui intern al ochiului, care se

presopuncteaz prin dispersie

i în sinuzit.

— Bambrei în grmad —
V2 — situat la extremitatea in-

tern a sprîncenei. Acest punct
se mai folosete pentru crete-
rea acuitii vizuale la sportivi

i artiti — tonifiere.

Durerile de picior (lab)

Un picior sntos i bine în-

grijit nu va produce dureri i
invers, un picior bolnav sau
prost îngrijit va deveni dure-
ros. Dintre anomaliile mai frec-
vente ale piciorului vom întîl-

ni piciorul plat sau dimpotriv
accentuarea scobiturii picioru-
lui (picior scobit), rsucirea pi-

ciorului etc. Piciorul mai poa-
te deveni dureros în diferite

boli ca : reumatism acut sau
cronic (poliartrita reumatoid,
artroz), tumori, gut etc. De
asemenea, înclminea strimt
cu tocuri înalte sau cu talp
groas, btturile i deform-
rile dobîndite în timpul anilor,

pot fi cauzele unor dureri de
picior. Pentru dispariia dure-
rilor, se subînelege, este ne-
voie, în primul rînd de supri-

marea cauzelor care le-au pro-

vocat. Pîn atunci aceste du-

reri pot fi ameliorate dac ma-
sm punctul denumit „A cin-

cea întîlnire cu pmîntul" —
VB 42 — situat în mijlocul spa-

iului dintre cele dou oase me-
tatarsiene IV i V.

Prin tonifierea acestui punct
se pot ameliora i tulburrile
de pipit.

Durerile de sîn

Sînii devin dureroi în dife-
rite situaii fiziologice (men-
struaie, menopauz, lehuzie)
sau în caz de boal (inflamaii,
traumatisme, tumori).

O femeie care descoper o
eventual anomalie la sîn tre-
buie s se prezinte de urgen
la medic. Dintre modificrile
patologice ale sinului amintim :

mrirea la volum, încreirea sau
înroirea pielii sinului, devie-
rea mamelonului, noduli dure-
roi sau nedureroi, ganglioni
mrii de volum în axil. O fe-
meie trebuie s tie c nu orice
mrire de volum a sinului în-

seamn cancer. Exist i tumori
necanceroase i chiar cele can-
ceroase, dac sînt depistate la

timp, au asigurat vindecarea
într-o proporie de 85—90%-

Durerile de sîn, în special

cele de natur fiziologic pot
beneficia i de presopunctur.

Punctul VB 41, denumit foar-

te sugestiv ,,aproape de plîns",

situat la unirea ultimelor dou
metatarsiene pe faa dorsal a

labei piciorului, va fi masat
prin manevra de dispersie. Tot

în acest scop se va face disper-

sie pentru tremurturi de pi-

cioare i dureri de umr.

Durerile de old

oldul este mai puin expus
traumatismelor, datorit pozi-

iei ascunse i proteciei prin

stratul masiv muscular care îl

înconjoar, la exterior. în

schimb, articulaia coxofemu-
ral devine dureroas în unele

boli, dintre care amintim : ar-

troza oldului (coxartroza), pe-

riartroza coxofemural, tuber-

culoza oldului, poliartrita reu-

matoid, spondilita ankilopoeti-

c, cancer etc. în coxartroza, du-

rerea apare tardiv, cînd mersul
devine chioptat. Debutul aces-
tei boli începe prin imposibili-
tatea încheierii înclmintei, a
statului picior peste picior, a
statului pe scunel mic, a cl-
ritului etc. Durerile canceroase
sînt mai. accentuate noaptea, nu
sînt influenate de repaus i au
un caracter permanent. în afara
ajutorului medical, aceste du-
reri se pot ameliora dac se ma-
seaz urmtoarele dou puncte :

— „Lca de lumin" — VB
29 — situat pe faa exterioar
a oldului, deasupra regiunii
trahentesiene (ridicaturi de la
acest nivel). Acest punct se ma-
seaz i în caz de rigiditate a
oldului i a genunchilor, iar la

sportivi, pentru tonifierea mu-
chilor articulaiei coxofemurale.
Manevra de masaj în acest caz,

va fi cea de tonifiere. Al doilea
punct va fi ,,Sritor în cerc"— VB 30 — situat pe faa ex-
tern a oldului, chiar pe vîr-
ful marelui trohanter (ridica-
turi de la acest nivel). Durerile
în membrele inferioare benefi-
ciaz de asemenea de acest ma-
saj. Pentru ameliorarea dureri-
lor oldului, masm cele dou
puncte prin manevra de dis-

persie.

Durerile de spate

Atitudinea vicioas a coloa-
nei vertebrale la scris, în bnci,
la coal, poate genera dureri
de spate. Mai tîrziu, durerile de
spate au i alte cauze, în pri-
mul rînd datorit uzurii tuturor
componentelor coloanei verte-

brale (vertebre, articulaii i li-

gamente), din care cauz coloa-

na devine rigid i dureroas.

Menionm i alte cauze ale du-

rerilor de spate : tuberculoza

vertebral (Morbul lui Pott),

hernia de disc, spondilita an-

kilopoetic, osteoporoza verte-

bral (decalcifierea), cancerul

vertebral etc. Ulcerele duode-

nale pot provoca dureri în spa-

te, localizate sub osul omoplat,
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ce apar la 3—4 ore dup mas.
Bolile de ficat i pancreas pot

fi de asemenea cauzele unor du-
reri în spate, chiar în poziia

culcat. Aceste dureri pot fi ame-

liorate prin masarea punctului

„Ultima limit Iang" — VG9
—

situat sub vertebra IV dorsal,

care se afl deasupra orizonta-

lei ce trece prin unghiul infe-

rior al omoplailor.

Se mai practic masarea aces-

tui punct în contractura mu-
chilor spatelui — dispersie.

Alt manevr de care se be-

neficiaz în durerile de spate

este masajul liniar, de o parte

i alta a apofizelor spinoase, ce

se execut cu ajutorul degete-

lor mari. Bolnavul va fi culcat

în decubit ventral. Se execut
acest masaj ele cîteva ori, cu

intensiti crescute în mod pro-

gresiv.

Durerile de umr

In ordinea frecvenei cauze-

lor care produc dureri de umr,
pe primul loc se situeaz sufe-

rinele muchilor i tendoanelor

care înconjoar aceast articu-

laie. Durerile la nivelul um-

rului mai apar i în spondilita

ankilopoetic, poliartrita reu-
matic, cliscopatia cervical, ar-

troza localizat în articulaia

scapulo-humeral i traumatis-

me, în aceste dureri putem fo-

losi presopunctura, pentru care

vom masa urmtoarele puncte :

— „Strlucirea cerului" —
TF 15 — situat la jumtatea

distanei dintre gît i umr, pe

marginea superioar a muchiu-

lui trapez. Acest punct mai poa-

te fi masat în : torticolis i la

sportivi. Pentru relaxarea mus-

culaturii se va folosi manevra

de dispersie, iar pentru stimu-

lare, manevra de tonifiere.

— „Strmo divin" — IS 11

— situat la mijlocul unghiului

inferior al osului omoplat, de

partea bolnav. De masarea

acestui punct mai beneficiaz

paresteziile (amoreli, furnic-

turi) membrelor superioare —
dispersie.

Edemele

Edemele se datoresc unor tul-

burri în circulaia sîngelui sau

a limfei. Cauzele pot fi : un ob-

stacol, un proces inflamator,

boli de inim, de ficat, de ri-

nichi, traumatisme, carene pro-
teice, carene vitaminice masive,

ultimele dou cauze producînd
cunoscutele edeme ale foamei.
Medicina tradiional explic
edemele prin excesul de ener-
gie din meridianul rinichiului,

din care cauz se consider c
cel mai bun tratament este sti-

mularea unui punct de pe acest

meridian. Acest punct, denumit
sugestiv „înete din nou" —
R7 — este situat la trei msuri
deasupra maleolei interne, ma-
nevra de masaj fiind dispersia.

Punctul mai poate fi masat in

transpiraii calde i abundente,

dar prin tonifiere.

Pentru edemele gambelor i
ale labelor picioarelor, care

apar dup un stat prelungit în

picioare, dup un mers îndelun-

gat cu o înclminte incomod,

se recomand un masaj liniar

pe faa dorsal a labei, înce-

pîncl de la degetul II i degetul

V pîn deasupra gleznei. Masa-

jul va fi blînd la început i va

dura intre 3—5 minute. Se re-

comand 3 edine pe zi. La

sfîrit, se va masa rotativ, în

jurul locului de inserie al ten-

donului lui Achile, pe clcîi.

1

Cinste atlefilor craioveni

(urmare din pag. a 15-a)

atletism al Iui Homenkov,
trebuie s arunce în jur de
14,50 m Ia greutate, iar Ia disc

în jur de 40 ! — intervine
cu competen antrenorul.
Are el nite probleme cu
piciorul, trebuie lucrat
„zvîcnirea" ! Pe urm, la

disc are probleme serioase
cu tehnica de aruncare !— Cînd a fost cel mai
greu, Minai ?

— „Momentul" Arad. Pot
spune c cea mai mare gre-
utate a fost depirea psi-

hic a acestui moment, de-
pirea barierei de neîncre-
dere i ostilitate creat nu
din vina mea, ci din negli-

jena unor conductori de
Iot ! Dac nu ar fi fost toi
alturi de mine, în special
colegii mei de echip, nu
tiu cum a fi trecut peste el

!

— A vrea s reamintesc
c rezultatul obinut de
Mihai Ia greutate — 22,42

este- cel cu care s-a cîti-
gat proba anul trecut la

Sofia. i a mai aduga
c, aici, Ia Craîova, avem
cîiva sportivi talentai, ca-

re trebuie încurajai în e-

forturile lor de autodep-
' ire. Pentru mine, ca tehni-

cian, voina acestor ,,copii"

ai notri este de invidiat i
cred, c, în afar de toat
stima pe care o merit, tre-

buie s fie ajutai i spri-

jinii permanent, ceea ce,

este de Ia sine îneles, eum angajez s fac — com-
pleteaz Ion Mihilescu.

Concluziile se impun de la

sine : experiena de stadion

a lui Mihai, Leontin, Ion

Udrea, trebuie generalizat.

Pentru c numai aa, în fi-

ecare zi la aceast „datorie

de onoare", în fiecare zi,

corect i contiincios, cu

gîndul i cu voina ferm de
a reui s demonstrezi c
SE POATE, numai aa poi
s ai bucuria succesu-
lui. Este un titlu de mîndrie
c în asociaia sportiv
„Via nou", din Craiova
avem asemenea colegi, un
stimulent în întreaga activi-

tate desfurat de filiala

noastr.'
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De vorb cu MARIN CI LE A,

de la Institutul Politehnic—Bucureti
(urmare din pag. a 16-a)

M.C. — Apariia dispozitivelor laser a deter-

minat salturi extraordinare în tiin i tehno-

logie, în tehnic, folosirea laserului a însem-
nat punerea la punct a unor procedee i tehno-

logii noi sau adaptarea altora, în aa fel încît

s poat fi corelate cu proprietile fascicule-

lor laser. De pild, cercetrile privind prelu-

crarea unor piese din metale foarte dure. Teh-
nologiile puse la punct în acest sens sînt net

superioare din multe puncte de vedere tehno-
logiilor clasice. Dei nu totdeauna preul de

cost este mai mic, noile tehnologii rezolv pro-

bleme' care n-ar fi putut fi atacate cu o tehno-
logie clasic. Bineîneles, cercetrile ulterioare

vor face din tehnologiile folosind radiaia laser,

procedee ieftine i uor de aplicat în industrie.

Ca direcii de dezvoltare, aceste tehnologii

vor urmri, pe lîng înlocuirea vechilor proce-
dee tehnologice, obinerea unor produse finite

cu performane deosebite, la preuri de cost

cît mai mici. De asemenea, se va mri neînce-
tat numrul domeniilor care vor beneficia de
aceste noi procedee. Evident, dezvoltarea în

continuare a acestor tehnologii va presupune
în paralel cercetri privind obinerea unor dis-

pozitive laser cu caracteristici corespunztoare
noilor cerine.

I.T.P.— Ne apropiem de finalul convorbirii

noastre. O întrebare ce se impune firesc, cea

privitoare la contribuia româneasc la dezvol-

tarea cercetrilor i a aplicaiilor privind dis-

pozitivele laser. Care este contribuia dv. actu-

al i de viitor, în acest domeniu?
M.C. — în ara noastr, I.F.T.A.R. — Bucu-

reti, desfoar atît cercetri privind obine-
rea de noi dispozitive laser, cît i aparate bazate
pe folosirea acestor dispozitive. Un colectiv

puternic de cercetare se afl de asemenea ia

catedra de fizic a Institutului politehnic, în

cadrul cruia îmi desfor i eu activitatea. Aa
cum am amintit, cercetrile pe care le desfor
sînt în domeniul laserilor cu vapori metalici.

In acest sens, m-am ocupat atît de obinerea
tranziiilor laser în vapori de zinc, cît i de
punerea la punct a unor dispozitive laser care
s aib o durat de funcionare de peste o mie
de ore, în ideea obinerii unor dispozitive co-

merciale. De asemenea, m-am ocupat de obi-
nerea unor tranziii laser -în vapori de cadmiu
i cupru. Lucrrile publicate trateaz, pe lîng
caracteristicile de funcionare a acestor dispo-

zitive, i modul de obinere a unor tranziii

laser simultane, aparinînd unor metale dife-

rite, tranziii obinute în acelai tub laser. în

viitor, dorim s abordm cercetri privind
caracteristicile de funcionare ale altor dispo-

zitive laser cu vapori metalici, dintre care

amintesc laserul atomic cu cupru.

IN MEMORIAM
AUREL BULANCEA

Oamenii muncii din cadrul

colii generale pentru nevz-
tori din Tg. Frumos anun cu

adinc durere moartea prema-
tur, la 3 noiembrie 1986, în

urma unui accident rutier, la

Buzu, a colegului i prietenu-
lui lor, învtorul Aurel Bu-
lancea.

Nscut la 11 noiembrie 1929,

în comuna Strunga, judeul
Iai, el s-a consacrat din tine-

ree, educrii a zeci de gene-
raii de elevi, care îi vor ps-
tra o netears amintire

Toi cei care l-au cunoscut

îi vor aduce aminte de sfatu-

rile sale înelepte, de vorba sa

blîndâ i încurajatoare. Cei 20

de ani de munc asidu, des-

furat în aceast coal au
însemnat un efort continuu în

instruirea i formarea tuturor

nevztorilor, cu care a venit

în contact.

Prof. Amariei MODEST

GEORGE CARLIGEANU
In ziua de 6 ianuarie 1987, a încetat

din via, ca urmare a unui accident
rutier (survenit Ia 25 octombrie, la

Buzu, anul trecut) i dup o lung
suferin, George Cârligeanu, unul
dintre cei mai valoroi i stimai pro-
fesori din cadrul colilor speciale
pentru deficienii de vedere.

Nscut la 14 mai 1933, la Constana,
el a absolvit coala pedagogic din
Buzu, functionînd în perioada 1956--
1S57 ca profesor suplinitor Ia coala
special de nevztori, din localitate.

Intre 1S57—1S62 a urmat cursurile
Facultii de filologie din Iai, secia
de limba i literatura român. Din
1E62 i pîn ia trecerea lui în nefiin,
a fost profesor la coala special pen-
tru nevztori din Tg. Frumos, fcînd

parte dintre cei care au militat pentru

înfiinarea acesteia.

Prof. George Cârligeanu a fost un

tiflopcdagog de seam, contribuia sa

concretizîndu-se într-o serie de lu-

crri i articole, toate purtînd am-

prenta personalitii sale.

Amintim ,,Preabecedarul" i „Abe-
cedarul", materialele publicate în re-

vista „Via nou", lucrrile prezen-
tate la simpozioanele organizate de
asociaie, de coala din Tg. Frumos i
de cea din Buzu. De asemenea, amin-
tim materialele sale beletristice, multe
premiate la concursurile asociaiei.

El a fcut parte din comisia pentru

scrierea i cartea braille, fiind un pro-

fund cunosctor al sistemului braille

i al abreviaiei.

Prof. George Cârligeanu a fost nu
numai un excelent pedagog i educa-

tor, nu numai un animator cultural

al colii unde a funcionat, ci i un
bun activist pe trîmul asociaiei.

Astfel, în perioada studeniei a fost

vicepreedinte al Filialei Iai, iar in

anii care au urmat a participat Ia

toate aciunile de prestigiu ale aces-

teia.

Generaiile de elevi pe care le-a

educat i instruit, colegii i prietenii,

oamenii muncii din cadrul asociaiei

regret moartea sa prematur i-i

vor pstra o netears amintire.

(RED.)
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® Anul trecut, nevztorii sovietici au srbtorit
cea de-a 130-a aniversare a naterii Anei Adler, care a

tiprit prima carte în braille în limba rus (1883).

A. Adler s-a nscut într-o familie de intelectuali rus;

si a urmat Institutul de fete nobile din Kazan. In tine-

ree a suferit un accident grav la picioare i a rmas
handicapat toat viaa. Aceast situaie a determinat-o

s se dedice unor activiti intelectuale. A învai
limbile francez, german, englez i italian, s-a ocupat

de literatur, a urmat cursuri de drept i de chimie.

A lucrat mult vreme ca pedagog, editor de cri, redac-

tor, translator, organizator de diverse activiti cultu-

rale etc. In 1882 a participat la înfiinarea primei coli

de nevztori din Moscova. A studiat tiflologia, a între-

inut o susinu coresponden cu cei mai importani
tiilologi din Europa i America, a învat alfabetul

braille i a tiprit prima carte la main, în limba rus.
Unul dintre cele 300 de exemplare ale acestei cr]
poate fi vzut, la Muzeul de tiflologie din Leningrad.

Ana Alexandrovna Adler a fcut parte din grupui

de iniiativ pentru înfiinarea organizaiei V.O.S. i a

fost secretar a consiliului de conducere al acesteia.

A murit la 22 iulie 1924, apucînd s vad primele nu-

mere ale revistei în braille „Jizni Slepîh", devenit
„Naa Jizni", a crei apariie a început în aprilie 1924.

Astzi, în toate bibliotecile pentru nevztori din

R.S.F.S.R., exist peste dou milioane de cri braille

i înregistrate pe band magnetic.

• La Tîrgul de carte din Frankfurt pe Main a fosl

prezent i cartea braille. Pe o suprafa de 1.000 mp
au expus 35 de editori. Un interes deosebit au trezii

crile cu ilustraii în relief, calendarele de perete i
ilustraiile în relief (cri potale pentru diferite ocazii).

• Nevztorii din R.S. Cehoslovac au srbtorit
în 1986 a 165-a aniversare a inventatorului alfabetului

digital, Hieronimus Lorm. El s-a nscut în Moravia în

1821 i se numea de fapt Heinrich Landesmann. A stu-

diat filozofia i a practicat ziaristica. Auzul i vederea
i 1-ea pierdut mai tîrziu, dei înc din tineree avea
dificulti de auz. Cînd i-a pierdut i vederea, a întoc-

mit alfabetul care îi poart numele i pe care l-au

adoptat repede toi nevztorii surzi.

• în decembrie anul trecut, nevztoarea Zdenca
Iancova, în vîrst de 26 ani i-a luat examenul de stat

la Facultatea de medicin a Universitii carloviene din

Fraga. Ea i-a pierdut vederea în cel de-al doilea an
de studii din cauza unei boli de ochi. In ciuda acestui
fapt, i-a putut continua studiile cu succes, datorit
voinei, perseverenei i dragostei de învtur. în ace-
lai timp ea a gsit deplin înelegere i sprijin in

corpul profesoral al facultii.

• Biblioteca braille din Londra a început . foarte
modest, în anul 1882, cu un numr de 50 volume i doar
10 abonai. Astzi ea dispune de 35.000 de titluri i
împrumut anual pîn la 200.000 de volume. Crile sînt

scrise atît la tipografia din Londra i Edinburg, cit

i de min de ctre voluntari. Unele dintre ele sînt

scrise dup metoda inter-rînd, apreciate de începtori.
Biblioteca împrumut cri in mod gratuit, atît nevzâ-
torilor din ar, cît i celor din strintate.

Uniunea invalizilor cehoslovaci organizeaz din nou
dou concursuri internaionale pentru muzicienii defi-

cieni de vedere : cel de-al IV-Iea concurs de compoziie
i cel de-al V-lea concurs de interpretare. Condiiile
de participare la concursul de compoziie sînt aceleai
ca la concursurile anterioare, lucrrile urmînd a fi expe-
diate pe adresa Uniunii invalizilor, pîn la 15 octom
brie 1987 (Ziua internaional a bastonului alb). Se pri-

mesc compoziii pentru unul pîn la nou instrumente :

sonate, variaiuni, suite etc. Rezultatele vor fi comunicate
în ziua de 14 martie 1988, cînd va începe al V-lea con-
curs de interpretare. Primele trei premii yor fi de
10.000, 5.000 i 3.000 coroane. Uniunea european a nev-
ztorilor va acorda un premiu special pentru o lucrare
dedicat nevztoriior.

Cel de-al V-lea Concurs internaional de interpre-
tare va avea loc la Marianske Lazy, Ia mijlocul lui

martie 1S88. Primele trei premii vor avea aceeai va-
loare, ca i cele de la compoziie. La concurs se pot
prezenta numai tineri între 18 i 30 de ani, pîn la

data începerii întrecerii. Premiul special al Uniunii euro-
pene a nevztorilor va fi acordat celui mai bun inter-
pret al unei compoziii scrise de un nevztor. înscrie-
rile prealabile se fac pîn la 31 mai 1987, iar cele defi-
nitive, pîn la 30 septembrie 1987. Corespondena privi-
toare la cele dou concursuri va fi adresat Asociaiei
invalizilor, Piaa Carol nr. 12, Praga 8.

» în ziua de 26 aprilie 1936, a fost inaugurat la

Managua (Nicaragua) o tipografie braille. Ea poart
numele lui Ruben Dario i a fost instalat de olandezi,
înc de anul trecut, tipografia a tiprit în mod experi-
mental, mai multe volume braille. în cadrul ei funcio-
neaz i o tipografie în scrisul obinuit, ale crei veni-
turi vor ajuta la finanarea celei în braille.

® Ketinita pigmentar este o boal degenerativ a

retinei, care în cele mai multe cazuri duce la cecitate.

Un tratament de vindecare definitiv a acestei boli

înc nu s-a descoperit, dar la Institutul oftalmologie
„Helmholz" din Moscova, se aplic în ultimii ani un
tratament care oprete avansarea ei i chiar o amelio-
reaz. Un caz semnificativ este acela al tinerei Feona
Cummings, din Newcastle (Anglia), care timp de 10

ani a urmat un tratament la acest institut. Vederea ei

s-a îmbuntit atît de mult, încît a putut trece de la

scoal de nevztori, la un liceu obinuit, pe care I-a

absolvit i urmeaz în prezent cursurile politehnicii din

Newcastle. Pentru meninerea acestui rezultat, ea tre-

buie s se deplaseze la institutul moscovit, de dou ori

pe an.

9 La Royal Festival Hali, din Londra a avut loc

timp de 2 sptmîni o serie de concerte, cu muzic a

compozitorului nevztor Joaquin Rodrigo, considerai

cel mai mare compozitor spaniol al zilelor noastre. E)

este singurul compozitor care îi scrie muzica în braille,

nu numai pentru instrumentele soliste, ci i pentru în-

treaga orchestr. Cea mai popular compoziie a sa este

„Concerto de Aranjuez", care se cînt în nenumrate

înregistrri i aranjamente, pe întreg globul. La festi-

valul londonez, Rodrigo a participat personal, dei are
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85 de ani. Nscut la Sagunto, la 22 noiembrie 1901, i-a
pierdut vederea în fraged copilrie, la vîrsta de trei

ani, de pe urma unei îmbolnvri de difterie.

De la vîrsta de 7 ani, a urmat cursurile unei coli
de nevztori, unde s-a întîlnit prima dat cu pianuL
La 16 ani, s-a hotrît s-i dedice viaa muzicii, în ciuda
împotrivirii dîrze a tatlui. La 23 de ani, i se cînt
prima compoziie important, de orchestra din Valencia.
In 1927, pleac la Paris, unde studiaz la conservator
cu compozitorul Paul Ducas. întors în Spania, s-a sta-
bilit la Madrid, unde i-a continuat activitatea compo-
nistic. A devenit director artistic al postului naional
de radio i critic muzical al ziarului ,,Pueblo". A fost
bun prieten cu Manuel de Falia i ca o coinciden, în
anul 1948, primete conducerea catedrei de muzic,
„Manuel de Falia", a universitii madrilene. In 1954,
reînnoiete prietenia cu Adres Segovia, pentru care
scrie mai multe buci de chitar i care îi rspîndete
faima în toat lumea. Rodrigo este considerat un nova-
tor în tehnica chitarei.

Toat viaa, acest muzician de excepie a fost cre-
dincios melosului spaniol, cu deosebire celui din Anda-
luzia i Valencia.

+
La 21 septembrie 1986, a avut loc pe „Nep Sta-

dion", din Budapesta, finala Cupei internaionale de
golbal, „Iris". S-au întrecut bulgarii cu danezii. Prima
repriz s-a încheiat cu scorul de 2—0, în favoarea dane-
zilor. In cea de-a doua, bulgarii au reuit s egaleze
i, conform regulamentului, s-au mai jucat dou reprize
a cîte 3 minute. Cum scorul a rmas i de data aceasta
egal, tot dup regulament, s-a continuat jocul pîn la

marcarea primului gol. Pe acesta au reuit s-1 intro-
duc în poarta adversarilor, bulgarii. Astfel, cupa „Iris"

pe 1986 a ajuns la Sofia. In 1985, cînd a avut loc prima
dat acest turneu, ea a fost cîtigat de unguri. Anul
acesta au participat 9 echipe, din 7 ri. Austria i
Ungaria s-au prezentat cu cîte dou, iar Bulgaria, Dane-
marca, Polonia, Finlanda i Iugoslavia, cu cîte o singur
echip.

-*•

® La 11 aprilie 1986, a început s funcioneze la

Asuncion, în capitala statului sudamerican Paraguay,
primul centru de readaptare pentru nevztori. Pîn la

aceast dat nu exista aici decît o coal special, Santa
Lucia, pentru copiii fr vedere. Personalul centrului
a fost instruit atît în ar, cit i în Guatemala. La chel-
tuielile de instalare au contribuit i Uniunea latino-ame-
rican a nevztorilor i Asociaia nevztorilor spanioli.

•
• La Caracas (Venezuela) se afl în curs de insta-

lare prima tipografie braille, purtînd numele Iui Simon
Bolivar. Ea este dotat cu aparatur german, printre

care : o main de produs matrie, o rotativ i un
calandru automat. Prin punerea în .funciune a acestei
tipografii se va realiza un vechi deziderat al nevzto-
rilor venezueleni.

*
• Specialitii de la Institutul de medicin experi-

mental din Leningrad au obinut una din cele mai re-
marcabile realizri ale medicinei sovietice i mondiale
din ultimii ani, informeaz agenia de pres Novosti :

o metod de vindecare a unor cazuri de pierdere a

vederii, prin acionarea electric asupra nervului optic

vtmat de anumite tumori cerebrale, de inflamarea
meningelui sau de traumatisme. Pîn acum, circa IOC
de pacieni i-au recptat vederea în urma tratamen-
tului aplicat. Dup cum declar cunoscutul neurochirurg
Vitali Hilko, unul dintre autorii metodei, aceasta const
în introducerea de electrozi sub membrana nervilor
optici afectai, timp de dou-trei sptmîni, trimiîn-
du-se periodic impulsuri electrice la creier i acio-
nîndu-se în acelai timp cu stimuli luminoi asupra
retinei. înc dup primele edine de terapie are loc
de regul o cretere sesizabil a sensibilitii optime a
celui supus tratamentului.

.
*

• La invitaia Asociaiei nevztorilor norvegieni,
între 22—27 octombrie 1986, 20 de artiti nevztori din
Cuba au vizitat Norvegia. Ei au dat concerte la Oslo,
Brammen i Hurdal. A fost executat muzic din Cuba,
precum i din restul rilor latino-americane.

•
• La 2 septembrie 1986, în edina plenar a Consi-

liului Central al V.O.S.-ului a fost ales în funcia de
Preedinte Boris Iakovlevici Neumîvakin, în locul lui

Boris Vladimirovici Zimin, ieit la pensie, la 75 de ani.

Tot la pensie au ieit i vicepreedinii A. Hafizov,
A. M. Kondratov i D. Doro.

B. I. Neumîvakin s-a nscut la 30 aprilie 1914, într-o

familie de rani din regiunea Voronej. Dup anii obi-
nuii de colarizare, a urmat coala militar de tanchiti,

pe care a absolvit-o cu note excelente. A rmas în con-

tinuare în calitate de cadru didactic în aceast coal.
In urm cu 10 ani i-a pierdut vederea din cauza unui

accident. Nu i-a pierdut îns i curajul i a activat

în cadrul organizaiei V.O.S., din Ulianovsk, al crei
preedinte a devenit, în 1979. în anul 1981, este ales

preedinte al comisiei centrale de revizie a V.O.S.-ului

Din 1984 a funcionat ca vicepreedinte al V.O.S.-ului

însrcinat cu problemele sociale
.
i obteti. în 1985 a

absolvit cu succes cursuriie prin coresponden ale

Facultii de drept.

Grupaj întocmit de

ing. Liviu PACURARIU

Manifest adresat nevztorilor din întreaga lume de ctre

Forumul Internationa! pentru pace, organizat de

Asociaia nevztorilor i ambliopilor din R. D. G.

Dup cum se tie, într-un rzboi atomic
nu va exista nici un învingtor. Ca urmare,
trebuie încurajat orice iniiativ menit s
înlture pericolul izbucnirii unei conflagraii

de acest fel.

De aceea, au o mare însemntate toate lu-
rile de poziie ale personalitilor i diferitelor

organizaii, inclusiv cele ale nevztorilor, cu-
prini în asociaiile lor, din diverse ri.

Ne adresm celor fr vedere din întreaga

lume :

1. Salutm toate iniiativele i aciunile
menite s determine guvernele de a întreprinde
aciuni pe calea asigurrii pcii. Pe aceast
linie cerem încetarea fabricrii de rachete cu
focoase nucleare multiple, ca i reducerea ba-
zelor de lansare a acestora, concomitent cu ex-
tinderea i crearea de noi zone libere de arme

chimice, ca pai înainte pe drumul eliminrii

tuturor armelor.
2. Sprijinim apelul guvernelor Suediei, Gre-

ciei i al altor numeroase state, organizaii i
personaliti, adresat guvernelor S.U.A. i
U.R.S.S. de a întreprinde noi aciuni pe calea

interzicerii fabricrii i amplasrii armelor

nucleare.
3. Noi, ca nevztori ne exprimm convin-

gerea c prin eforturi susinute i conjugate

vom reui s obinem noi realizri pe plan

social, pentru readaptarea persoanelor handi-

capate i pentru reducerea numrului celor

lovii de cecitate, dac cheltuielile imense f-
cute cu înarmrile nucleare l convenionale
vor fi în parte destinate combaterii cecitii
si îmbuntirii situaiei deficientelor vizuali.
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CONFERENCE
PROFESSIONNELLE
DES INSTRUCTEURS

SOCIAUX DE
L'ASSOCIATION

Le 5 et. le 6 decembre 1986, au siege

du Conseil Central de l'Association

des aveugles de la R.S. de Roumanie ii

a eu lieu une conference des instruc-

teurs sociaux des 16 liliales et des

groupes. Son sujet a ete represente

par Ies problemes sociaux et d'orga-

nisation, Ies debats etant diriges par

le prof. Viorel Crciun, president de

l'Association, par Al. Micu, secretaire

responsable et par Cornelia Mereu,
instructeur social principal.

Les compte-rendus presentes â cette

occasion ont porte sur des problemes
d'assistance sociale et ont mis en evi-

dence l'appui des organes locaux et de

l'etat pour les aveugles, les preoccu-

pation des personnes presentes pour
resoudre les problemes des aveugles

ct ceux d'emploi des jeunes gens

ayant termine leurs etudes.

UN JEUNE MASSEUR
DEJA APPRECIE

Notre reportage a comme sujet le

jeune masseur Constantin Fodor, qui

a termine en 1983 les cours du Cen-
tre scolaire No. 1 de Bucarest, ayant
recu emploi â l'Hopital militaire cen-
tral de Bucarest, section de balneo-
physiotherapie et recouvrement me-
dical.

Bien que jeune et n'ayant qu'une
experience de trois ans dans son em-
ploi, ii jouit de l'appreciation des
patients, des collegues et de celle du
chef de la section, dr. Nicolae
Pavelescu, en constituant un exemple
de serieusite et d'integration parmi
ceux qui voient dans l'unite en ques-

tion.

Le jeune Fodor est un meme temps
un tres bon joueur aux echecs, ayant
ete remarque dans les concurs orga-

nise par l'Association.

NOUVELLES DE NOS' -

CORRESPONDANTS
Les nouvelles de cette colonne,

assez nombreuses, portent sur les

principales action culturelles et spor-

tives organisees par les filiales terri-

toriales : concours, conferences, reuni-

ons, excursions, visites aux expozi-

tions, ete. Bien des correspondances

nous informent sur les accomplisse-

ments professionnels des aveugles,

sur la creation de nouvelles sections

pour eux dans le cadre des coope-

ratives pour les invalides, ete.

50 e ANNÎVERSAIRE DE LA
CREATION DE L'ECOLE
SPECIALE POUR LES
AVEUGLES DE BUZU
A l'occasion de l'anniversaire de

l'Ecole de Buzu 24—25 octombre

1986, une amble manifestation a ete

organisee pour marquer cet evene-
ment. L'ecole comprendre 150 eleves,

dont 13 qui suivent l'enseignemeht des

ecoles maternelles.

A cette manifestation on participe

des enseignants des cinq ecoles pour
les aveugles du pays et des repre-
sentants de la direction de l'Associa-

tion. Des representants des organes
locaux du P.C.R. et d'enseignement

y ont aussi participe.

Pendant deux jours ont eu lieu les-

travaux du symposium „Modalites

d'augmentation de l'efficacite du pro-

cessus instructif-educatif dans les eco-

les speciales pour les deficients

visuels".

EFFICACITE
DE LA MEDICINE

DE PREVENTION DANS
LA REDUCTION DES
MALADIES OCULAIRES
Notre collaborateur, le medecin

ophtalmologue Aurel Rosin, plaide

dans son article sur la necessite du

controle prophylactique et des mesu-

res â caractere medical, social, ete.

qui doivent etre prises afin de deco-

uvrir et de traiter des le debut les

maladies oculaires.

En meme temps, ii nous informe

sur la maniere dont ce controle est

realise dans les principales affections

ophtalmologiques.

PROFESSIONAL MEETING WITH
ASSOCIATION'S SOCIAL

INSTRUCTORS
On December 5—6, 1986, a meeting with the social

instructors of the 16 inland brâncii associations and of

the groups was held at the headquarters of the Central
Council of the Association of the Blind of România. It

had a social-organizational direction, being chaired by
professor Viorel Crciun, the president of the Associa-
tion, Al. Micu, the executive secretary and Cornelia
Mereu, a principal social instructor.

The reports submitted on this occasion were direc-
ted to problems of social assistance and rendered evi-
dent the support offered by the local and state bodies
to the blind, the concerns of those present at this
meeting for the solution of the blind's problem and
those of the graduates' employment.

A YOUNG MASSEUR, ALREADY
APPRECIATED

Our reportage has in its centre the young masseur,
Constantin Fodor, a 1983 graduate of the School centre
No. 1 of Bucharest, assigned to the Central Military

Hospital of Bucharest at the department of balneo-

physiotherapy and medical recovery.

Though young and with only three years' work
experience, he enjoys the esteem of his patients, fellow

workers and the deparment head, dr. Nicolae Pavelescu,

being an example of consciousness and integration among
the sighted people of the respective hospital.

The young Fodor is also a valuable chess player
who distinguished himself in the competitions organized
by our Association.

FROM OUR CORRESPONDENTS
The items of this column, enongh many refer to the

main cultural and sports actions organized by the terri-

torial branch Association : competitions, conferences,

rneetings, trips, visits of exhibitions a.s.o. Many of the

sent correspondences make us know the professional

achievements of the blind, the foundation of a new'
department for them within the disabled's cooperative

societies ete.

THE ANNIVERSARY OF 50 YEARS
FROM THE FOUNDATION OF SPECIAL
SCHOOL OF THE BLIND OF BUZU
On October 24—25, 1986 an important action was

organized on the occasion of tbe anniversary of Buzu
school, an action meant to render evident this event.

The school has 150 pupils, of which 13 in the pres-
chool education stage.

Teaching staff of the five schools for the blind of

România and representatives of the Association mana-
gement participated.

The representatives of the Party and education local

bodies were also present.

Throughout two days there were held the works
of the Symposium „Ways of increasing the efficiency

of training-educational process in special schools for

the blind".
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DÎE
BERUFSBESPRECHUNG

MIT DEN
SOZIALINSTRUKTEURE

DES VEREINS
In den Tageh von 5. und 6. Dezem-

ber 1986 fand beim Sitz des Zentral-
rates des Vereins der Nichtsehenden
aus der Sozialistischen Republik Ru-
mnien eine Beratung mit den Sozi-
alinstrukteure der 16 Filialen und der
Gruppen aus dem Lande statt. Diese
beschftigte sich mit sozialorganisa-
torisehen Angelegenheiten und wurde
vom Prof. Viorel Crciun, prsident
des Vereins geleitet. Im Vorstand be-
ianden sich auch Al. Micu, veran-
twortlicher Sekretr und Cornelia
Mereu, Haupt-sozialinstrukteur.

Die Referate die mit dieser Gele-
genheit vorgelesen wurden haben als

Haupthema den Sozialbeistand und
die Sozialfiirsorge gehabt und haben
die Unterstiitzung der ortlichen Par-
tei — und Staatsorgane hervorgehober
was die Hilf,eleistung betrifft welche
denen die Sehbehinderte sind gegeben
wird, die Besehftigung der Anvve-
senden fiir die Losung der Probleme
der Nichtsehenden wie auch der Sic-

herung eines Arbeitsplatzes fiir die

Absolventen der Sonderschulen.

EIN JUNGER, VON JETZT
SCHON GESCHÂTZTER

MASSEUR
Unsefe Reportage hat als Hand-

lungsgenstand den jungen Masseur
Constantin Fodor, der im Jahre 1983

das Schulzentrum Nr. 1 aus Bukarest
absolviert hat und beim Zentralmili-

trkrankcnhaus aus Bukarest, Abtei-
lung fiir Bade-physiotherapie und
Rehabilitation zugeteilt wurde.

Trotz seiner Jugend und der Erfah-
rung die er in seiner bisheringen
dreijhrigen Ttigkeit gesammelt hat,
erfreut er sich der Einschtzung der
Patienten, der Kollegen und des
Abteilungsleiters Dr. med. Nicolae
Pavelescu und ist ein wahres Beis-
piel von Gewissenhaftigkeit und Ein-
reihung in der Arbeit mit denen die

in der betreffenden Einheit sehfhig
sind.

Der junge Fodor ist auch ein wer-
tvoller Schachspieler und hat sich in
den Vereinswettkmpfen ausgezeich-
net.

VON UNSEREN
KORRESPONDENTEN

Die Materialien von dieser Rubrik,
geniigend zahlreich beziehen sich
hauptschlich auf kulturelle und sport-
lichen Ereignissen die von den Gebiets-
filiaien veranstaiten wurden : Wet-
tkmpfe, Konferenzen, Veranstaltun-
gen, Ausfluge, Besuchung von Aus-
stellungen und vieles anderes mehr.
Viele von den eingetroffenen Mittei-

lungen beziehen sich auf den beruf-

lichen Errungenschaften der Nichtse-

henden, Griindung von neuen Abtei-

lungen im Rahmen der Invaliden-
Handwerksgenossenschaften u.a.

DIE FUNFZIGJAHR-FEIER
SEÎT DER GRUNDUNG
DER SONDERSCHULE
FUR NICHTSEHENDE

AUS BUZU
In den Tagen des 24. und 25. Okto-

ber 1986, wurde mit der Gelegenheit

der Jahrestagsleier der Griindung der

Schule aus Buzu eine vielseitige
Feier veranstaltet, welches dieses
Erreignis besonders hervorheben woll-
te. Die Schule hat^-einen Bestand von
150 Schuler von denen 13 sich in der
vorschulischen Ausbildung befinden.
Es waren anwesend Lehrer von den

5 Sonderschulen fur Nichtshenden
aus dem Lande und Vertreter der
Leitung des Vereins. Es waren gleich-
falls auch die Vertreter der ortlichen
Partei und Staatsorgane anwesend.
Im Verlauf der zwei Tage an denen

sich die Arbeiten des Symposions
„Steigerungsmoglichkeiten der Wir-
kung des erzieherisch-ausbildenden

Prozess in den Sonderschulen fiir Seh-
behinderten" abgewickelt haben wur-
de auch in Einzelheiten engegangen.

DIE WIRKSAMKEIT DER
VORBEUGENDEN
MEDIZIN IN DER
MINDERUNG DER
ANZAHL DER

AUGENERKRANKUNGEN
UnserMitarbeitcr Augenartj Dr. mad.

Aurel Rosin spricht in seinem Arti-

kel iiber die Notwendigkeit der vor-

beugenden Kontrolle und der arztli-

chen, sozialen und anderen Massnah-
men die unternommen werden miissen

um in den Anfangsstadien die Augen-

krankheiten aufzuspiiren und zu be-

handeln.

Er informiert uns gleichzeiting

auch iiber die Art in der sich diese

Kontrolle in den wichtingsten Auge-
nerkrankungen vollzieht.

FîPOd>ECCHOHAJlbHOE COBEIJJAHHE
C COUHAJIbHbIMH

HHCTPyKTOPAMH ACCOUHAU.HH
B nepuoA 5—6.XII. 1986 r. hmcio mbcto, na MecroHa-

.\o>K,aeHHH Llei-iTpa^bHoro CoBeTa Accounaunii Hespamix
CP. PyMbIHHII, COBemaHHe C COUHaJIbHblMH HHCTpVKTOpaMH
rpynn. Oho pa3Bepnyjiocb no o6mecTBeHHO-opranH3aTopc-
Koii jihhhh; 6yAy^n pykoBO^HMHM npoep. BnopejioM Kp3-
mvh, upezice^aTeJieM accounauHH, Aji. MnKy, ceKpeTapb —
OTBeTCTEeHHHK h KopHe.iHeii Mepeyus, rjiaBHbiii otbctct-

BeHIIblil HHCTpyKTOp.

OmeTbi, npeACTaBJieHHbie no 3T0!viy noBOfly, cocpeAO-

TOHHJincb na ripo6jieMax comiajibiioro oSecne^enun ii bui-
bh.hh noMomb 0Ka3annyio MecTHbiMH n rocyAapcTBem-ibiMH

opranaMH ne3pHMHM, npoHBHJin oco6bifi HHTepec npucyT-

CTByiomnx jxjih pa3pemenHH npo6;ieM nespHMHx h 3aHHC-

JieHHH B U1T3T BblIiyCKHHKOB.

mojiojxom macca>khct —
y>KE OUEHEHHblW

Cy6i>eKTOM naniero penopTaîKa hbjihctch mojioaoh
Macca>i<HCT KoncTanTHH Ooaop, BbinycKHHK 1983 roaa
LLlKojibnoro UeHTpa N° 1 — Byxapecra, b OTAejienHH Sajib

]ieO(pH3IIOTCpanHH H MeAHUHHC'KOrO BOCCTaHOBJieHHH.

Eme AOBOJibiio mojioaoh h c iimtom b pa6oTe TOJibKo
Tpii fOAa, ou nojib30Ba;icH oueHKoii Tpy^a nauneHTOB,
cbohx KOJijier n 3aBeAyiom.HM OTAejieHHH, MafiopoM Ap. Hm
KOJiae naBeJiecKy, HBjiHHCb npiiMepoM co3naTe.nbHocTii n
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HHTerpHpoBaiiHH b pHAax 3pîimix cooTBeTCTByiomero
OTAeJieHHH.

MOJIOAOH TOBapHUI OoAOp HBJIHCTCH H UeHHbIM
HrpOKOM B UiaXMaTH, gyAy^H BblABHHyTbIM B copeBHO-
BaHHH.x opraHH30BaHHbix accon.Hau.HeH.

OT HAUIHX KOPPECnOHAEHTOB
MnoroincjieHHbie Maiepuajibi SToro pa3Ae.ia otho-

CHTCH K npHHUHnHajIbHbIM KyjIbTypHbIM H CnopTHBHHM
AeHTeJIbHOCTHM, 0AraHH30BaHHbIMH TeppHTOpHa.lbHbIMH
(pHJijiHajiHM KOHKypcbi, KOHCpepeHUHH, npoBeAeuHe cofipa-
HHH, SKCKypcHH, noceiueHHe BbiCTaBOK h t.a.

Bo.ibuiHHCTBO KoppecnoHAeHiiHii npHBOAHT k nameMy
cBeAeHHro AocTHJKennH He3paqHx, npoipeccHOHa.ibHOMy
ruiaHy, ocnoBaHHe hobhx oTAejieHHfl a.ih hhx, b paviKax
KOOnepaTHBOB AJ1H HHBajlHAOB II t.a.

3<i>4>EKTHBHOCTb
nPE^ynPEAMTEJIbHOfîl meahuhhh
JXJW CQKPAMEHH5I OKyJIHPHbiX

3ABOJÎEBAHHW
Ham coTpyAHHK, Ap. ocpTajiMOJior Aype.T Pochh

BbicTynaeT b cboch CTaTbe 06 iieo6xoAHMocTH npotpHJiai-c-

THHCCKOrO KOHTpOJIH H Mepax MeAHUHHCKOrO oSmecTBeH-
noro xapaKTepa h t.a., KOTopbie Heo6xoAHMO iiMeTb b,

bhav b o6napy>KeHHH h Jieiemiii OKy/iHpHbix 6ojie3Heii b.

naMajibHOH CTaAHH.

TaK)Ke, oh HiiipopMHpycT nac h cnocofîe ocymecT-
B.J1CHHH 3T0rO KOHTpO.lH, B OCHOBHblX O^TajIMOJIOrHMeCKH.X.
3a6ojieBaiiH5ix.
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EPOCA NICOLAE CEAUESCU -

am rete i

Memoria colectiv, devenit istorie, asociaz
evenimentele de importan cardinal pentru
destinul unei naiuni timpului care le dateaz
existena. In felul acesta, actul unirii princi-

patelor, al cuceririi independenei de stat,

aî unirii celei' mari sau al furirii partidului fac

s vibreze contiina noastr patriotic prin

simpla rostire a zilei i anului cînd s-au produs.

Prin faptele pe care le evoc, asemenea incan-
descente repere ale istoriei naionale îi au
asigurat dreptul la dinuire i mai mult decît

atît, la o eternitate activ, în msura în care

au inaugurat o nou etap istoric, au lsat o

motenire de pre pe care generaiile urm-
toare sînt datoare s o pstreze i s o spo-
reasc necontenit.

An de an, aniversarea Congresului al IX-lea
aî partidului — eveniment înscris cu litere de
aur în istoria României — ca i celelalte zile

a cror cinstire a devenit pentru noi o pre-
ioas tradiie, prilejuiesc rodnice reflecii asu-
pra drumului pe care l-am strbtut în aceti
22 de ani i de fiecare dat ne facem o datorie
de onoare, de inim i de contiin s reafir-

mm cu îndreptit mîndrie i deplin recu-
notin rolul vital pe care 1-a avut i îl are
secretarul general al partidului, preedintele
republicii în realizarea uriaelor transformri
revoluionare care au schimbat faa rii i care
alctuiesc cronica vie a acestui timp fr
seamn.

Spiritul novator, profund revoluionar, pro-

movat cu inepuizabil energie de secretarul

general al partidului nostru a situat Congresul

al IX-lea — aceasta devenind de atunci pentru
toate forumurile partidului o nestrmutat tra-

diie — sub semnul unei integrale adecvri a
strategiei i tacticii revoluionare la realitile
i condiiile specifice rii noastre. Problemele
deosebit de complexe ale edificrii noii orîn-

duiri în România aveau s-i gseasc rezol-

varea, atunci i în perspectiva urmtoarelor
congrese, pornind de la cerinele obiective ale

dezvoltrii noastre social-istorice. Adversar
intransigent al vechiului, tovarul Nicolae
Ceauescu, aplicînd creator adevrurile gene-
rale ale materialismului dialectic i istoric la

condiiile concrete ale rii noastre s-a afirmat
ca promotor curajos al unor soluii originale

teoretice i practice, aducînd o viziune prin
excelen tiinific, un puternic suflu nou în

înelegerea i desfurarea procesului complex
de transformare revoluionar a societii i a
omului.

Tovarul Nicolae Ceauescu a fundamentat
teza potrivit creia pe msura înaintrii pe
drumul socialismului, rolul conductor al

partidului sporete în amploare i profunzime,
în aceast perspectiv partidul fiind definit

magistral i transformat efectiv în centru vital

al întregii societi. Acionînd în strîns unitate

cu clasa muncitoare, rnimea i intelectuali-

tatea, cu întregul popor, îndeplinindu-i cu

maxim eficien înaltele rspunderi pe care i
le-a asumat în transformarea revoluionar a

societii, partidul, în lumina orientrilor secre-

tarului su general, urmrete cu neabtut
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consecven obiectivul principal stabilit de Con-
gresul al IX-lea pentru o etap îndelungat :

orientarea forelor i capacitii de creaie ale

Întregului popor, a resurselor materiale i
umane ale rii spre construirea unei puternice

i moderne baze materiale a societii, oper
vast pe care o numim, cu un concept elaborat

de tovarul Nicolae Ceauescu, furirea socie-

tii socialiste multilateral dezvoltate. Justeea
acestei opiuni este învederat de noua geo-

grafie economic a României, de sutele de zone

i platforme industriale amplasate raional pe
întreg cuprinsul rii, de rezultatele agricul-

turii socialiste, de imaginea radical schimbat
a oraelor i satelor noastre.

La Congresul al IX-lea tovarul Nicolae
Ceauescu sublinia rolul tiinei în contextul
revoluiei tehnico-tiinifice actuale, în valori-

ficarea superioar a resurselor naturale, în asi-

gurarea unei înalte caliti i eficiente a activi-

tii în toate domeniile. Implicarea tot mai
intens a tiinei în producie a asigurat cre-
terea continu a avuiei naionale. Acest proces
se afl astzi într-o continu perfecionare i
adincire, în condiiile în care economia naio-
nal strbate o etap calitativ superioar, carac-
terizat prin accentuarea laturilor intensive, de
fapt prin trecerea de Ia o economie preponde-
rent extensiv la una intensiv, modern, de
înalt productivitate i competitivitate. Con-
gresul al IX-lea al partidului a pus bazele unui
amplu, permanent proces de democratizare a
vieii economice, social-politice i cultural-edu-
cative a crui esen este cristalizat în memo-
rabila formul „socialismul se construiete cu
poporul, pentru popor". Conceput de conduc-
torul partidului i statului nostru, largul sistem
al democraiei muncitoreti-revoluionare, ori-

ginal, unitar, însumînd organe i organisme
ce-i desfoar activitatea în unitile econo-

mice de baz, precum i la nivel naional, în

centrul cruia se afl principiile autoconducerii

i autogestiunii muncitoreti Ofer tuturor oa-

menilor muncii posibilitatea de a participa ne-
mijlocit la elaborarea i adoptarea deciziilor,

la conducerea societii.
Congresul al IX-lea a asigurat României o

larg deschidere spre lume, un prestigiu inter-

naional niciodat egalat în trecut. De peste
dou decenii, cuvintele „România— Ceauescu"
au devenit pe întreaga planet o simbolic de-

viz a pcii i colaborrii între naiuni. Afir-
mîndu-se ca o personalitate de prim rang a
vieii internaionale, preedintele României,
tovarul Nicolae Ceauescu, este exponentul
cel mai autorizat i promotorul cel mai fidel al

idealurilor i aspiraiilor de pace i progres ale

naiunii noastre, militant consecvent pentru
afirmarea deplin a principiilor fundamentale
ale politicii externe a partidului i statului nos-
tru, afirmate rspicat înc de la Congresul al

IX-lea : relaii între state întemeiate pe deplin
egalitate în drepturi, respectarea independenei
i suveranitii naionale, neamestecul în tre-
burile interne i avantajul reciproc, nere-
curgerea la for i ameninarea cu fora, drep-
tul fiecrui popor de a se dezvolta liber, aa
cum o dorete.

Aniversarea istoricului forum comunist din
iulie 1965 constituie un nou prilej în care co-

munitii, întregul popor dau glas voinei i
hotrîrii lor de a înfptui neabtut politica

intern i internaional a partidului i statu-

lui, de a urma în orice împrejurri înaltul

exemplu de gîndire i fapt revoluionar al

conductorului iubit i stimat, de a face totul

pentru ca, urmînd orientrile i indicaiile sale,

în litera i spiritul lor, s asigurm mersul
ferm înainte al României pe calea socialismu-

lui si comunismului.

ACEAST PLANET ALBASTRA
Cind clin azur, de departe, privii,

Oceanu-i un cîntec,

In venicul dar al Pmîntului
Ne leagn visele,

Sub pacea molcom a soarelui
Sau în clarul de lun.
Oceanul acesta-i atît de puin,
Dac-l privii de-acolo, din larguri,

Fr meridianele noastre,
i-i linitit.

Ne leagn pmîntul i cerul,

Dar uneori mai pleac-n furtuni,
Cînd aminte-i aduce de ura,
Care-ar putea mistui
Aceast minunat Planet Albastr.
Oameni ai Terrei, vegheai,
Ca azurul acela s rmîn curat.

Fr el nici copiii, nici pomii nu mai
viseaz,

Holdele nu mai alearg în valuri de somn
S-ntîmpine drumuri...

Ascidtai-l pe Eminescu,
De aceea ni-s soli acolo în cosmos :

„Vd cerul lan albastru sdit cu grîu

de stele".

Semnai 'în largul astral

Lanul încrederii — pacea

!

Pmîntul i azurul, fr arme î

Drumul sevelor s-l începem
i acolo-ntre astre,

Din primvar, în triumful lui august,

i-n toamne, la fel s sosim.

i dac plecm mai departe, în brume,
i-n zpezi troienind,

Privii limpede
Florile Terrei mai rmîn i în tîrziu

la fereti,

Ca s nu credem niciodat-n pustiuri,

i pentru a ne mai putea spune poveti.

Venii în memoria sevelor

i trezii-nei atrii,

Cu bucuriile anotimpurilor

!

IOAN MIHAIL POPA
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PLENARA

CONSILIULUI

CENTRAL

AL ASOCIAIEI

NEVZTORILO

DIN R.S. ROMÂNIA
Membrii prezidiului, de la stînga la dreapta : Alex. Micu,

prof. Viorel Crciun, Rodica Munteanu, Gh. Pop i Mihai Drghici

în ziua de 28 aprilie a.c., a avut loc plenara
Consiliului Central al Asociaiei nevztori-
lor din R.S. România, care a analizat activi-

tatea desfurat pe 1986 i a stabilit obiec-

tivele ce urmeaz a fi realizate pe anul în

curs.

Au participat membrii consiliului, pree-
dinii filialelor i responsabilii de resoarte

din cadrul asociaiei, iar ca invitai dr. Vasile

Dragotoiu, director general adjunct al Direc-

iei generale de asigurri sociale, pensii i
asisten social, Rodica Munteanu, ef ser-

viciu la aceeai direcie, în cadrul Ministe-

rului Muncii, Cornel Iancu, reprezentant

al UCECOM, precum i profesori de la co-
lile speciale, activiti ai asociaiei.

Lucrrile plenarei s-au desfurat în con-
diiile în care întregul nostru popor, sub
conducerea partidului, a secretarului su
general, tovarul Nicolae Ceauescu, mun-
cete cu abnegaie i druire pentru reali-

zarea i depirea obiectivelor celui de-al
doilea an al cincinalului, pentru ridicarea
României pe noi trepte de civilizaie i
progres.

La realizarea acestor obiective particip cu

entuziasm i îi aduc contribuia material

i spiritual i membrii asociaiei noastre.

Darea de seam asupra activitii asocia-

iei pe 1986, execuia bugetar i informarea

comisiei de cenzori au evideniat rezultatele

bune obinute în munca cu i pentru nev-
ztori pe plan organizatoric, social, cultural

i sportiv. De asemenea, planul de activitate

pe 1987 i cel de venituri i cheltuieli, apro-

bate în urma discutrii lor, constituie pre-

mise ale obinerii unor rezultate i mai bune

în acest an.

Lucrrile edinei au fost conduse de
prof. Viorel Crciun, preedintele asociaiei.

Interveniile participanilor pe marginea
materialelor prezentate s-au axat în general

pe principalele probleme de munc i via
ale nevztorilor, o atenie deosebit acor-

dîndu-se celor referitoare la încadrarea absol-

venilor, la introducerea i extinderea unor
meserii accesibile lor, la recalificarea nev-
ztorilor aduli, la îmbuntirea activitii

asociaiei.

Astfel, Eugen Casian, Petru Timi i Micu
Urse de la filialele Constana, Cluj-Napoea
i Galai, filiale care nu au reuit s înca-

dreze toi absolvenii, în ciuda eforturilor

depuse, au solicitat sprijinul UCECOM-ului
i al conducerii asociaiei în rezolvarea difi-

cultilor pe care le întîmpin în aceast
direcie.

Numeroi participani, printre care Nicolae
Bunduc (Botoani), Ion Bucin (Tg. Mure) i
Mria Berescu (Arad) au pus în discuie ne-
cesitatea extinderii unor meserii accesibile

nevztorilor, ca telefonia, în privina creia
ar trebui s se fac intervenii la M.T.Tc.,
pentru reglementarea repartizrii în munc.
O problem la care s-a referit majoritatea

preedinilor de filiale a fost cea a lipsei de
materie prim la seciile de cartonaje ale

cooperativelor de invalizi. Citm aici, cu de-
osebire, pe cele din oraele Constana, Plo-
ieti, Tg. Mure i altele.

O alt problem pus în discuie de parti-

cipani, ca i la plenara din 1986, a fost cea

a obinerii unui act normativ prin care s
se acorde exclusivitatea executrii de ctre

nevztori a unor produse, precum i înfiin-

area unor secii productive care s aparin
asociaiei.

i
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Dintre celelalte probleme care preocup
pe cei fr vedere, amintim pe cea a nevz-
torilor din mediul rural, care au venituri

reduse i trebuie s fie sprijinii sub toate

aspectele (N. Bunduc, V. Buciuman, M. Urse
.a.), pe cea a nevztorilor care nu pot fi

angajai în oraele declarate „închise", dar

care nu pot s-i gseasc de lucru în mediul
rural, din care provin, cu meseriile lor tra-

diionale (E. Casian, Maiia Berescu, Micu
Urse .a.).

Mai muli participani la plenar au soli-

citat gsir-ea unei modaliti de recalificare

a nevztorilor tardivi, în meserii adecvate.

Problema, de altfel, i-a gsit o rezolvare, în

cadrul plenarei comunicîndu-se c Ministe-
rul Muncii a aprobat începerea unor cursuri

pentru aceast categorie de handicapai.

O alt problem discutat a fost cea a

necesitii pregtirii elevilor buni, în vederea
admiterii lor în învmîntul superior (prof.

Ana Hompot, N. Bunduc i Dnil Roman),
pentru formarea de defectologi i profesori

la colile speciale, care s predea scris-citi-

tul braille, s contribuie la instruirea i edu-
carea celor lipsii de vedere.

Participanii la plenar au fcut nume-
roase alte propuneri, dintre care amintim :

procurarea de magnetofoane în rate, de

ustensile tiflotehnice pentru uzul nevzto-
rilor, de proteze i altele. în discuiile care

au avut loc s-a mai propus, printre altele,

respectarea fixrii prin rotaie a localitilor

în care au loc fazele de zon ale Concursu-
lui formaiilor artistice de amatori ale nev-
ztorilor. De asemenea, s-a mai solicitat ca

la fixarea fazelor de zon ale competiiilor
sportive s se aib în vedere localitile cele

mai apropiate de filialele participante, pre-
cum i facilitatea transportului.

Propuneri deosebit de interesante privind

îmbuntirea activitii asociaiei, în sectoa-

rele ei principale au fcut Dnil Roman,
prof. Ana Hompot, Nicolae Bunduc i Eugen
Casian. Nu le putem enumera aici pe toate.

Biroul executiv i conducerea operativ a

asociaiei le vor analiza i vor urmri reali-

zarea lor. Amintim totui pe cea a tov. Eu-
gen Casian, preedintele Filialei Constana,
care a solicitat ca în afara campionatului

intercolar de ah s se organizeze i unul
de atletism, pentru elevi, în vederea preg-
tirii lor pentru competiiile de mai tîrziu.

Mria Berescu i Dnil Roman s-au

referit, pe larg, la situaia ambliopilor, soli-

citînd ca asociaia, care, practic, se ocup i
de aceast categorie, s studieze posibilitatea

transformrii ei în Asociaie a nevztorilor

i ambliopilor.

în cuvîntul su, Cornel Iancu, reprezen-

tantul UCECOM s-a referit la activitatea

nevztorilor care lucreaz în cooperativele

de invalizi. El a subliniat cMJGECOM-ul,
împreun cu asociaia, depune eforturi sus-

inute pentru încadrarea în munc a absol-

venilor colilor speciale de nevztori. Dar
se întîmpin dificulti obiective, legate de
lipsa de materii prime i materiale. Efortu-
rile respective sînt direcionate, îndeosebi

la cartonaje, unde lucreaz cea 1600 de ne-
vztori, în încheiere, a menionat existena
unor probleme, pe care, pîn în prezent, nici

UCECOM-ul, nici asociaia nu au reuit s
le rezolve, ele rmînînd în atenia celor dou
organizaii.

Tovara Rodica Munteanu, ef serviciu la

Direcia general de asigurri sociale din
cadrul Ministerului Muncii, în prima sa in-

tervenie a apreciat ca bun activitatea des-

furat de asociaie, în anul care a trecut.

Printre altele, ea s-a referit la necesitatea

cooptrii în organele de conducere ale aso-

ciaiei, a unor cadre cu pregtire temeinic,
cu spirit de responsabilitate i inut moral.
Acest obiectiv trebuie s figureze în planul
de activitate pe 1987.

Tovara Munteanu a fcut apel la condu-
cerile filialelor teritoriale ale asociaiei, pen-
tru a semnala la D.P.M.O.S. cazurile defi-

cienilor aduli, care au practicat înainte de
dobîndirca cecitii o alt meserie decît cele

prestate curent de nevztori, în vederea
recalificrii lor.

în încheierea acestei intervenii, a felicitat

conducerea asociaiei pentru rezultatele ob-

inute, precum i pe tovarul Alexandru
Micu, secretar responsabil, cu ocazia pensi-

onrii, în continuare, a precizat c în postul

rmas vacant a fost propus Georgeta tef-
nescu, ziarist, care s-a ocupat de probleme
sociale i a dovedit o bun cunoatere a aces-

tora, în activitatea desfurat la revista

„Flacra". îi dorete succese, asigurînd-o de
sprijinul Ministerului Muncii.

în cea de-a doua intervenie a sa, rspun-
zînd la unele întrebri adresate de partici-

pani, tovara Munteanu s-a referit la mo-
dul în care se va face readaptarea handica-

pailor aduli, aciune ce se va pune în prac-

tic în toamna acestui an. Pentru o mai

larg informare, a prezentat un material re-

feritor la problema respectiv, material ce

urmeaz s apar i în paginile revistei

noastre.

Tovarul dr. Vasile Dragotoiu, director

general adjunct în cadrul Ministerului Mun-

cii, în intervenia sa a asigurat pe cei pre-

zeni c toate propunerile fcute vor fi ana-

lizate i rezolvate în spiritul actelor norma-

mative în vigoare i al posibilitilor Minis-

terului Muncii.
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Tovarul cir. Vasile Dragotoiu s-a mai
referit, în continuare, Ia problemele colari-
zrii i încadrrii în munc a absolvenilor,

la extinderea meseriilor, la lipsa de materii
prime la cooperativele de invalizi, problem
cie care ministerul s-a interesat i se va
interesa în vederea realizrii planului i
retribuiilor muncitorilor.

în ceea ce privete activitatea cultural i
sportiv a asociaiei o aprecieaz ca fiind rod-
nic. Cît despre propunerea privind pregti-
rea din coli, ea a fost reinut i se va mili-

ta pentru cuprinderea în cadrul acestora în

primul rînd a nevztor; lor, pentru califica-

rea lor în meseriile specifice i apoi a am-
bliopilor, care mai pot exercita i alte

meserii.

Ca toi ceilali participani care au luat

cuvîntul, a mulumit tovarului Alexandru
Micu, secretar responsabil al asociaiei, pen-
tru munca depus în cadrul asociaiei, adre-

•sîndu-i urri de sntate. Totodat conside-

r c tovara Georgeta tefnescu, propus
pentru postul de secretar, se va adapta la

condiiile muncii cu i pentru nevztori.
Prof. Viorel Crciun, preedintele asocia-

iei, a informat pe participanii la plenar
c problemele organizatorice de pe ordinea

de zi nu vor mai fi dezbtute, deoarece, în

urma întiinrii Ministerului Muncii, în

acest an se va desfura Conferina pe ar
a asociaiei.

în continuare, prof. Viorel Crciun a

rspuns la unele dintre problemele ridicate.

Astfel, în ceea ce privete producia, a artat
c numeroase cooperative de invalizi (din

Tg. Mure, Ploieti, Iai, Galai, Constana
i altele) întîmpin dificulti. Pentru înl-
turarea acestora asociaia a fcut intervenii
la organele superioare de partid i de stat,

precum i la Consiliul de Minitri. Deocam-
dat, începînd de la 1 ianuarie 1988, balana
pentru perii, pensule i bidinele va trece de
Ia M.I.U., la UCECOM, ceea ce înseamn c
aceste produse vor fi contractate prin UCE-
COM i vor fi executate numai de nevz-
tori. Dac i la cartonaje situaia se va men-
ine nesatisfctoare, ' UCECOM-ul va lua

msuri corespunztoare.

Prof. Viorel Crciun s-a mai referit ia

problema încadrrii absolvenilor, subliniind
c ea este de competena UCECOM-ul ui, Ia

depistarea de noi meserii i mai ales la

necesitatea unui act normativ prin care s se

asigure celor fr vedere încadrarea i exclu-
sivitatea practicrii unor meserii.

Legat de aceasta, prof. V. Crciun a amin-
tit c asociaia, înc de la înfiinarea
ei, a avut în vedere crearea unor uniti pro-
ductive proprii, care s asigure venituri. Prin
aceasta s-ar rezolva toate problemele : înca-
drarea în munc, susinerea activitilor cul-

Imagine din timpul edinei

turale i sportive, un sediu nou, bibliotec
central .a.

Dup ce a precizat e examenele pentru
treapt de la colile speciale nu se pot ine
la aceeai dat cu cele de la colile ele mas,
deoarece la primele se pot înscrie i candi-
dai de la alte licee, precum i ambliopi,
prof. V. Crciun a amintit cîteva dintre
realizrile obinute de asociaie pe trîm
cultural i sportiv, realizri ce pot fi îmbo-
gite pe viitor.

O atenie deosebit a acordat-o, în inter-

venia sa, necesitii respectrii disciplinei

muncii de ctre activul retribuit al asocia-
iei, atenionînd c aceasta va sanciona, aa
cum s-a procedat în cazul filialelor Iai, Baia
Mare i Ploieti, pe toi cei care se vor abate
de la normele de conduit.

„Sîntci chemai, a spus în continuare
prof. V. Crciun, adresîndu-sc preedinilor
de filiale i activului retribuit al acestora, s
educai i s instruii membrii asociaiei.
Prin munca pe care o facei, prin faptele
voastre, trebir'e s fii exemple demne de
urmat.

Biroul executiv i eu, personal, ne anga-
jm s facem, eu sprijinul Ministerului
Muncii, tot ce ne st în putin pentru ridi-
carea pe o treapt superioar a întregii noas-
tre activiti".

Prof. V. Crciun a mulumit tovarului
Alex. Micu, pentru activitatea pe care a des-
furaUo, în cei 15 ani, în cadrul asociaiei,
urîhdu-i sntate.

în acelai timp, i-a manifestat convingerea
c tovara Georgeta tefnescu, propus
pentru funcia de secretar responsabil, va
contribui la rezolvarea problemelor nevz-
torilor.

în încheiere, plenara a aprobat în unani-
mitate materialele prezentate, precum i
numirea tovarei G. tefnescu, în funcia
de secretar responsabil.

FI. OPRESCU
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Concursul „Prietenii crii braille" — 1987

I LUMINA DINLUNTRU

întîlnire tulburtoare,

în mai 1940, în vitrina li-

brriei ,,Cartea Româneasc",
fotografia unei tinere, eu
priviri nedumerite, într-un
evantai larg de exemplare
„Delavrancea — cm, literat,

patriot, avocat" — debutul
ei editorial — , oprea în loc

studenimea de la Facultatea

de litere, în special, gazetari,

profesori i crturari din do-
meniul umanisticii, atrai de
tema monografiei. Muli din-

tre privitori îl vzuser la

bar sau în parlament i-i
mai aminteau timbrul inega-

labil al vocii marelui orator,

spunînd în preajma primului
rzboi mondial c munii
Carpai sînt coloana verte-

bral a aceluiai trup, i din-

coace i dincolo de tlzuirea
versantelor îmbrcate în hai-

na venic verde a falnicilor

brazi ; tresreau vzîndu-i

pe copert chipul de artist

înnscut, retriau emoiile

reprezentaiilor de pomin
ale trilogiei sale dramatice,

scldate în lumina orbitoare

Emilia St, ilicescu

a rampei, evocînd epoca de
glorii i de zbucium a lui

tefan cel Mare i a urmai-
lor si.
Pe un asemenea fundal

sufletesc, autoarea crii a
avut ideea de a cunoate pe
nevztorii de ia Vatra Lu-
minoas. Se ducea cu inima
strîns de emoie, ateptîn-
ciu-se s vad oameni triti,

s aud lamentaii i chiar
blesteme, la adresa soartei

care i-a lipsit de lumina
ochilor. Dar care i-a fost mi-
rarea, s vad pe bncile
verzi din grdina cldirii pe-
rechi stînd de vorb i iz-

bucnind din cînd în cînd în

cascade vesele ele rîs sntos,
grupuri plimbîndu-se pe alei,

copii coborînd scrile în fug,
violoniti i pianiti fcîndu-
i exerciiile, împletitori de
rafie i rchit, cu mîini în-

demînatioe i chipuri voioa-
se, mulumite de munca lor.

în coala în care preda ne-
vztorul Stroescu, student

în ultimul an la Drept, se

scria în alfabetul braille, du-

p dictare, se citea cu o re-

:.;. .-.--;.;.-.-.;.-,'....,.,•:....... • • $, •,..'.. . . .
.'.- ...

Aspect din timpul desfurrii concursului

Gcorgeta Vîrlan, cîtigtoarca
locului I

peziciune uimitoare, se f-
ceau operaii matematice cu
numere de ordinul sutelor

de mii. în tipografie, au în-

tîmpinat-o directorul Ion V.

Tassu i eful acesteia, Mo-
randini. Cor cu dirijor nev-
ztor, dar cu ureche absolu-
t, ahiti, maini de scris

speciale o scot pe vizitatoare

clin lumea ei obinuit, f-
cînd-o s îneleag c natura
a avut grij s compenseze
lipsa unui sim, cu fineea
auzului, memorie excepio-
nal, înclemînare i degete

sensibile ca petalele florilor.

Cine i-ar fi închipuit a-

tunci c dup aproape o ju-

mtate de veac, aflîndu-se

la captul cercetrilor, i la

a treia monografie închinat
,,celui mai mare orator pe

care 1-a zmislit suflarea ro-

mâneasc", aa cum 1-a ca-

racterizat Titu Maiorescu pe

Delavrancea, gazetara de a-

tunci va fi invitat la Baia
Mare, de Consiliul Central
al Asociaiei nevztoriior
din R.S.R., s participe la

concursul pe ar „Prietenii

crii braille", avînd ca tem
volumul ,,Pc urmele lui De-
lavrancea".
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Identificat de-a lungul a

cincizeci i opt de ani cu
viaa i opera lui Delavran-
cea i pstrînd admiraia
pentru nevztori, ea nu pu-
tea lipsi de la o astfel de

întâlnire. Un vagon plin de
concureni i însoitorii lor,

a cror comportare fa de

cei însoii este un exemplu
de delicatee i omenie. Ori-

cît m-am retras, în colul
! compartimentului, am fost

I descoperit i rînd pe rînd,

! însoitorii se prezint, pun
I întrebri, îi manifest bucu-
« ria de a cltori împreun.
| Gazdele ne primesc, în ga-

J
r, ca pe nite oaspei dragi

I i de mult ateptai, apoi ne
conduc la elegantul hotel

„Mara". Examenul este i al

crii mele, nu numai al con-
curenilor, i somnul vine

greu, dorind fiecruia dintre

cei aisprezece concureni
succes deplin.

In Casa Sindicatelor, co-

chet i curat ca un pahar
de cristal, un grup de pio-

nieri druiesc garoafele de

bun venit i ureaz succes

concurenilor.

Ni se vorbete succint des-
pre „Maramure — leagn
de strveche civilizaie ro-
mâneasc", apoi autoarea se

refer la avatarurile întîmpi-
nate în munca ei de docu-
mentare, timp de peste cin-

zeci de ani.

Afar plou cu ndejde, e

frig, dar clin suflete radiaz
o cldur ce nu se poate m-
sura cu termometrul. i in-

trm în concurs. Cinci între-

bri rostite la microfon de
glasul blînd i melodios al

delegatei Consiliului Central
al asociaiei, din Bucureti,
Sofica Zdrinca pentru fiecare

concurent, alternativ. Rs-
punsurile primelor patru în-

trebri primesc punctaj ma-
xim : date, nume, titluri se

aud fr gre i juriul ros-

tete concomitent un „bravo"
de satisfacie. De aici încolo,

în scopul departajrii, greu-
tatea întrebrilor crete, com-
portînd citate mai lungi sau
mai scurte, din scrisorile lui

(continuare în pag. a 16-a)

CU
11

CU

La cea de-a XXIII-a ediie
a concursului de beletristic,

organizat de asociaie, au
participat 18 nevztori
54 de poezii, cdi 10 cu
lucrri în proz, iar trei

epigrame.

Cu excepia Elenei Sn-
desciL (Piatra Neam) i a lui

Dumitru Andronache (Boto-

ani), debutani, ceilali

autori au mai parti: ipat i
la ediiile precedente, muli
dintre ei fiind cunoscui
din paginile revistei „Via
nou".

Ediia din acest an a con-
cursului a avut o tematic
general, ea constituind din

nou un jirilej de afirmare
pentru toi cei fr vedere,

cu preocupri în domeniul
creaiei literare.

în lucrrile l
r>r — i vom

începe cu poeziile — ei au
dat glas unei game bogate i
variate de sentimente, gene-

rate de patosid muncii pen-
tru propirea patriei socia-

liste, de iubirea de ar i
oameni, ori ds dragoste.

Semnalm ca elocvente, pen-
tru coninutul lor : „Balad de
dor'' i „Cîntec pentru ar",
de Florea Cristian, „Rîul"

i „Amurgul" , de Elena Sn-
descu, „Anotimp", de Ro-
meo Moraru i „Jurmîntul",
de LidAa Bîrzan.

Dintre imnurile dedicate

omului, ca suprem creaie a

naturii, se cuvine a fi amin-
tit „Poemul ochilor i al

mHnii", de Valeriu Murean,
iar d'.n categoria poeziilor de
dragoste, cea intitulat „Te
atept", de C-tin Meirou.
Numeroase alte poezii sînt

inspirate din trecutul de

lupt al poporului nostru
(„1907" i „1907 — Tablou",

de Mria Ceafalu (Buzu).

Un loc aparte îl ecup
poeziile avînd ca tematic
lupta pentru aprarea pcii:

„Pacea lumii", de Lidia Bîr-

zan, „Hora", de Aurelia Do-
dii, „Pacea — idealul fericit

al omenirii", de Gh. Borto,
„îndemn pentru pace", de

MOISE CIORBA,
cîtigtorul absolut

al concursului

„Cine", de

aprecierilor

comisiei au
I lui Moise

C-tin Meirou,
Gh. Leonte .a.

Ca urmare a
fcute, membrii
atribuit premiul
Ciorba (Filiala Oradea), pen-
tru poezia „Chemare la e-
bea", premiul II Mandei Ma-
yer (Filiala Bucureti), pen-
tru „Afar plou" i pre-
miul III lui Viorel Ciorap
(Filiala Bacu), pentru „Hip-
noz".
Au primit meniuni : Flo-

rea Cristian (Filiala Bacu),
Valeriu Murean (Filiala Bo-
toani) i Viorel erban (Alba
Iulia).

Lucrrile în proz, în ge-

neral povestiri i reportaje,

dar i compoziii de mare
întindere (ca cele semnate
de Ioan Drgana — Bucu-
reti i Ioan Cozma — Bra-
ov), au avut i ele o tema-
tic interesant. Amintim
aici „Poveste adevrat", de
Florea Cristian, „Abatajul
10", de Gh. Cozma (Tg. Mu-
re), „Scrisoarea unui mu-
ribund", de Ioan Cozma.
Inspirat din vremurile de

trist amintire ale ocupaiei
horthyste i pled'.nd pentru
continuitatea românilor pe
pmîntul Transilvaniei, lu-

crarea „Noaptea amintirilor",

de Mo ;se Ciorba a fost încu-

nuna'. cu premiul I. Urm-
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torul premiu — II — a fost

acordat lui Florea Cristian

(Filiala Bacu), p:mtru „Po-
veste adevrat"', iar premiul
III lui Vasile Surugiu
(Filiala Botoani), pentru
,,Fr echivoc". Aur;liei Do-
dii, din Bucureti, i s-a acor-

dat meniune, pentru poves-
tirea „Bia".
Au mai primit meninui

pentru epigrame : Victor B-

ii ac (Bucureti), Sandii Marin

(Craiova) i Viorel erban
(Alba Iulia).

Subliniem c i de aceast

dat Concursul de proz i
pcezie a reliefat preocup-

rile rodnice ale celor fr
vedere — muncitori coope-

ratori, masori, telefoniti,

cadre didactice etc. — pe

irim beletristic, unii parti-

cipani publicîrtd deja în di-

verse cotidiene i reviste în

scrisul obinuit.

Le urm s persevereze

în aceast frumoas pasiune

i s obin succese cit mai

mari !

Sofica Zdrinca —
instructor principal cultural

CHEMARE LA EBEA
MOISE CIORBA

Mai cînt i astzi prin codri cruni.
Doiniri de aduceri-aminte.
El, zeul, de-a pururi stpîn peste muni,
Din fluier cioplit de cuvinte.

Izvoarele munilor tainic curgînd,

îngîn un cîntec de ar,
Bat clopote arse ps oapte de gînd,

Prin sate, în oriice sear.

Trec moii cu ciubere prin tulnice vechi,

i roile ard oseminte,
Ei strig pe ulii i bat în urechi,

Prin cronici ce nu au cuvinte.

Pmintu-i aude i-i cheam strigînd :

„Venii s v dau dezlegare l"

i-ncet, botezîndu-i, le d rînd pe rînd
i blide, i lnci, i ulcioare.

Cci tie pmîntul de ce le-a pstrat,
în tainie vechi de uitare,

S ard pe ele altar de pcat.
i fluturi, cu clor de-nchinare.

Cci tie pmîntul durerii ce-a fost
i el mrturie depune,
Goruni dxec — avem, el le-a fost adpost
i leagn spre veacuri mai bune.

Prin ebea, prin Alba, prin sate de moi
Vegheaz el, lancu i cînt,
Ardealul e-n tihn, cci lancu e-n toi,
Cu dorid i jalea lui sfînt.

El, lancu a trit, el, lancu triete
i venic tri-va la ebea,
Venii i-ascultai-l doinind românete,
Nu-n codri, nu-n muni, ci aievea !

(Premiul I la „Concursul de proz i poezie"

— ediia 1987)

AFARA PLOUA
MANDA MAYER

Afar plou ploaie ptima.
Tririle-mi, aproape nite chei,

Descuie toate patimile ei

Pe-un frig ce m-a atins ca o cravaa.

Ce se Urte pe covoare ce-i ?

E-o zi? E o reptil uria ? ...

Simt umezeala ca pe o cocoa
A inimii, cu dor de ghiocei.

Dar ploaia nu m las într-o rin.

Doar sîngereaz pumnul de rîn,
Aici, în locu-n care-mi spun ades,

Fierbîndu-mi femeiasca mea durere,

în vase de cuvinte sau tcere :

Cîi te-au iubit i nu te-au îneles '....

(Premiul al II-lea la „Concursul de proz
i poezie" — ediia 1987)

HIPNOZA
VIOREL CIORAP

IVe caut luna-n priviri

i cine s ne scape

Strigtul pierdut în extazul morii,

Cînd zorii ne-au umplut pîn la sînge,

trupul ?

Ne caut luna-n priviri

i ne picur pe frunte cîtc-un suflet,

Ne caut luna-n priviri

i nu ne gsete,

Fiindc-am plecat demult din noi.

(Premiul al III-lea la „Concursul de proz
i poezie" — ediia 1987)

I BT3353 ES3B9& GBESS B3ESC G32EB KKH UHU £8 S532EB EE2GBB SS

VIAA NOU, nr. 2 — 1987



Dubla aniversare

a lui Vasile Chintovan

Un proverb spune c „Po-

mul se cunoate dup roade,

iar omul dup fapte". El se

potrivete cum nu se poate

mai bine harnicului pree-
dinte al Coop. „Munca inva-

lizilor" din Oradea, la care

ne vom referi, în rîndurile

ce urmeaz.
Totul a început în urm

cu 25 de ani, cînd un tînr,

de tot atîia ani, atras de su-

flul marilor prefaceri, co-

bora de pe meleagurile Clu-

jului, spre cele ale Bihoru-

lui. La acea vîrst i s-a pro-

pus i a acceptat s conduc,
ca preedinte, o cooperativ
de invalizi, cu un efectiv de
325 de oameni, dintre care

16 nevztori.

Dificultile, în primii ani,

au fost numeroase, dar voin-

a, dragostea fa de coope-

ratori i mai ales dorina de

a merge înainte l-au fcut pe

tînrul preedinte repede cu-

noscut i apreciat de cei pe
care era chemat s-i coordo-
neze, cu o experien pe care

el însui era doar pe cale de

; a o acumula.

„în primii ani am întîm-
pinat greuti multe — ne
spune tovarul Chintovan
—

, dar privind cu nostalgie

în urm i cu încredere spre

viitor, pot spune c nu exis-

t obstacol peste care s nu
se poat trece".

începutul s-a fcut cu pu-

ini cooperatori, dar absol-

venii colilor speciale de ne-

vztori i ai altor coli de

deficieni au început s bat
tot mai insistent la poarta

cooperativei. în aceste con-'

diii se impunea crearea de

noi locuri de munc, diver-

sificarea produciei, mrirea

spaiilor de lucru .a., cerine
pe care tînrul preedinte
ie-a realizat cu succes.

în ceea ce-i privete pe
nevztori, pentru care con-

fecionarea de perii i mturi
era considerat ca singura

practicabil, Vasile Chin-
tovan a îneles cu un ceas

mai devreme decît alii c
alt soluie pentru a pro-
gresa, în afara introducerii

noului, nu exist. Un prim
pas a i fost fcut în 1969,
cînd pirul, material deficitar

pentru perii, a fost înlocuit

pentru prima dat la o coo-
perativ de invalizi, respectiv

la Oradea, cu fibre sintetice.

Aceeai soart i se prevedea
i sorgului, astfel încît astzi
Ia Oradea mturiele din fi-

bre sintetice, executate de
ctre nevztori, se numr
trimestrial cu zecile de mii.

Era doar un început, deoa-
rece preocuparea pentru di-

versificarea produselor exe-
cutate de nevztori a deve-
nit permanent, în activita-

tea preedintelui.

în 1970 se extinde confec-

ionarea cuielor-decor pentru

tapierie, executate în exclu-

sivitate de ctre cei fr ve-

dere. Au urmat alte produse
de pionierat, dintr-o ramur
considerat inaccesibil ne-

vztorilor : cea a metalului.

Astfel, la Oradea confecio-
narea cuielor decorative, a

pionezelor, a clemelor pentru
perdele, a umeraelor, a lan-

urilor pentru produse teh-

nico-sanitare i a altor acce-

sorii sînt de-acum meserii

tradiionale, care dau posi-

bilitatea deficienilor de ve-

dere ca în cazul unei lipse

temporare de materii prime,

într-un anumit sector, s

poat fi transferai în acti-

viti specifice pentru ei,

pentru c la Coop. ,,Munca"
din Oradea nu exist nev-
ztor care s nu fie apt

de a presta dou, trei sau
chiar mai multe meserii.

,,Iat — spune astzi tova-

rul Chintovan (i nu fr
mîndrie)— ce înseamn poli-

calificarea, ce înseamn s
încerci i s reueti s fii

în pas cu cerinele vremii pe
care o trieti !"

Douzeci i cinci de ani de

munc în cadrul unei uniti
înseamn mult, mai ales da-

c te gîndeti c în toi aceti

ani cel despre care scriem a

fost mereu în frunte, a fost

mereu iniiatorul i conduc-
torul unor aciuni ce au avut

drept scop binele i prosperi-

tatea oamenilor muncii clin

cooperativ.

,,Am avut rezultate fru-

moase în acest timp, ne spu-

ne preedintele. Spaiile de

producie s-au mrit în pe-

rioada respectiv, prima eta-

p de dezvoltare a cooperati-

vei fiind încheiat în 1976,

a doua în 1980, iar cea de-a

treia i ultima în actualul

perimetru a început în 1987

i se va finaliza în 1990".

Un sfert de veac de acti-

vitate continu în slujba uni-

tii i a oamenilor muncii
clin cadrul ei, cînd împlineti

50 de ani de via e o perfor-

man i o fericit coinciden-

pe care i-ar dori-o muli.

(continuare în pag. a 29-a)

VIA NOU, nr. 2 — 1987

MU



CORESPONDENII NOTRI
ALBA IULIA. în trim. 1/1987, la

clubul filialei au avut loc mai multe
aciuni, printre care :

— edina de grup a pensionarilor,

din a crei dare de seam a reieit
c membrii acesteia au participat la

diferite activiti în anul precedent.
De asemenea, s-au fcut propuneri,
care vor rmîne în atenia Biroului
executiv al filialei, pentru rezolvarea
lor

;

— în luna februarie, la popicria
„Constructorul" din localitate s-a des-

furat faza pe filial a Campionatu-
lui republican individual de popice,

rezervat nevztorilor, la care au
participat 20 de sportivi din cadrul
grupelor Alba Iulia i Geoagiu Bi ;

— tot in luna februarie a avut loc

concursul local pe trim. 1/1987, dedicat
aniversrii a 125 de ani de la nate-
rea marelui om de teatru roman,
Alexandru Davila.
Concursul a fost urmat de o reu-

niune tovreasc.
Ilie EMIL

La Geoagiu Bi a avut loc, în ianua-
rie a.c, edina de grup a nevzto-
rilor din localitate. Au participat ca
invitai Gh. Nedu, preedintele filia-

lei, tefan Tru, instructor social

i cadre de conducere de la policli-

nica balnear, unde membrii grupei
îi desfoar activitatea.

Au fost prezentate darea de scam
asupra activitii pe sem. II al anu-
lui trecut i planul de munc pe 1987.

Viorcl SERBAN

BAIA MARE. La rubrica do circu-
laie rutier „Atenie oferi, aten-
ie pietoni", din ziarul local „Pentru
socialism", din 12. XII. 1885, în irul
aciunilor organizate de Inspectoratul
judeean al miliiei Satu Mare a fost

amintit i cea organizat de filiala

noastr, cu prilejul Zilei internaio-
nale a bastonului alb.

V BUCIUMAN

Cu prilejul împlinirii a 128 de ani
de la formarea statului naional ro-
mân, Pamfil Biliu, de 13 Biblioteca
judeean a inut o conferin cu
titlul „128 de ani de la Unirea Princi-
patelor Române".

In continuare, a avut loc un recital
de versuri sub genericul „Cîntec pen-
tru Unire", susinut de actorul Alex-
andru Mociran, de la Teatrul drama-
tic din localitate.

La aceast aciune au participat

nevztori din schimbul I de la Coop.
„Drum nou".

M. CONEA

Grupa din Satu Marc, în colaborare
cu filiala, a organizat o întrecere a
popicarilor fr vedere din locali-

tate, în dup-amiaza aceleiai zile,

(Ir. Emil Coroianu, medic primar gine-

colog de la Spitalul judeean, a inut

o conferin despre viaa de familie.

A urmat premierea juctorii )r de

popice : Alexandru Marc, tefan Ti-

mar, Paraschiva Samu, Papp Imre (I),

Petru Moii i Gh. Dicsi (II).

In aceeai zi a avut loc concursul
local, pe trim. 1/1987, intitulat „Viaa

familiei". Cele mai bune rspunsuri
le-au dat, în ordine : Lenua Catalan,

Gh. Bîzgu i Vasile Zvunc, Mria
Sabu. La tombola organizat cu acest

prilej au fost cîtigate 30 de premii.

In vedt-rea organizrii i mobiliz-

rii ncvztorilor 1 1 aciunile iniiate

de club s-a constituit „Clubul priete-

niei". Ziua s-a încheiat cu o reuniune

tovreasc. Au luat parte ncvz-
tori din localitate i invitaii lor diD

Baia Mare.

Prof. Pamfil BILIU

Automulumire înseamn
rmînere în urm

Pentru nevztorii stmreni, ca i pentru ceilali din
ar, Asociaia nevztorilor rmîne un factor de baz în

rezolvarea problemelor membrilor ei. Fr sprijinul perma-
nent acordat de partid i de stat, prin intermediul ei, celor

fr vedere nu am fi ajuns la situaia bun de astzi. La
cluburile filialelor noastre participm la aciunile culturale

i sportive, ne întîlnim cu prietenii etc.

Nevztorii din Satu Mare consider clubul ca pe un bun
al lor i depun în permo.nen eforturi pentru a-l înfrumu-
sea, pentru a-l face plcut i util.

Dup o perioad dificil survenit în activitatea filialei,

clubul nostru a început s fie din ce în ce mai frecventat,
nu numai de nevztorii din municipiu, ci i de cei din
jude.

Activitatea depus de Gavril Balint, vicepreedinte, de
masorii Imre Papp i A. Oeng, de cooperatorii tefan Timar
i Ioan Guia, pe linia organizrii de aciuni atrgtoare a
trezit interesid membrilor notri.

Ca urmare, cele cinci grupe de nevztori din mimicipiu
au hotrît ca organizatorii de grup i cei ce rspund de
activitatea cultural s se întîlneasc periodic, pentru a sta-

bili formele de colaborare. De asemenea, au hotrît înfiin-

area „Clubidui prieteniei" (aa cum s-a mai anunat).

Scopul acestuia este de a organiza i mobiliza pe membrii
activi i pe pensionari, prin mijloace cit mai atrgtoare, la

aciuni în cadrul crora cei fr vedere s se poat afirma.

Un accent deosebit se va pune i pe modul în care membrii
urmeaz s se prezinte la aceste aciuni : inut vestimen-
tar corespunztoare, îngrijit etc. Printre altele, în octom-
brie a.c, cu prilejul Zilei bastonului alb, vom organiza un
bal, la care vor fi invitai i nevztori din ar, tineri i
vîrstnici.

Dorim ca clubul nostru s fie o a doua cas pentru noi,

un mijloc de mobilizare a membrilor, la toate aciunile aso-

ciaiei. Sperm ca i filiala s ne acorde tot sprijinul, pentru
a reui.

Gh. Dicsi
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Membrii echipei de popice din Satu Mare, la îirfîlnirea din 8 februarie

1987

La sfîritul lui ianuarie a.c., a avut

loc la clubul ncvztorilor din Su-
ceava adunarea general a grupei

nr. 1 — cartonaj. Analizîndu-se activi-

tatea grupei, au fost evideniai :

Vladimir Mortagan, Grigore Baran,
Artemiza Strteanu i Ioan David.
De asemenea, s-a subliniat activi-

tatea rodnic desfurat de Nicolae
Rîznic, ef de secie, precum i de
Mihai Dumitru i Ioan Coroam, efi
de formaie.

în ceea ce privete activitatea cul-

tural-sportiv, s-au remarcat : Ioan
Grmad, Dumitru Cozma, losub Ho-
mic, Paula Baran, Florica Stan .a.

Au fost criticai i li s-au dat aver-
tismente urmtorilor nevztori :

Gheorghi Boghian, Ioan Vian i
Adrian Poiu, pentru indisciplin îa

locul de munc.

Ioan GRMADA
si Dumitru MIHAI

BOTOANI. La 26 februarie a.c.

în cadrul filialei a fost organizat o

sear de poezie, cu ocazia împlinirii

a 150 de ar de la moartea lui

A.S. Pukin.
Cu acest prilej, prof. Olga lordache,

invitata noastr a evocat principalele

momente din viaa marelui scriitor.

S-a subliniat, printre altele, meritul

acestuia de a fi propagat i dezvoltat

ideile romantismului, de a fi iniia-

torul poeziei realiste ruse.

Au recitat din creaia poetului :

Ioan Todeanc, Aneta Bartic, Estera

Colisniuc, membri ai filialei.

Estera COLISNIUC

La clubul filialei, a avut loc o în-

tîlnire la ah, cu membrii grupei

surdomuilor din localitate. Echipele

au fost alctuite din cîte patru juc-
tori, întrecerea s-a terminat cu sco-

rul de 3,3—5,0 în favoarea nevz-
torilor.

Constantin SURUGIU

Cu prilejul aniversrii a 65 de ani

de la crearea U.T.C. din România, la

sediul grupei nevztorilor din Rd-
ui a avut loc la 13 martie a.c. un
concurs cu aceast tem. Materialul

a fost selecionat din volumul „File

din istoria U.T.C".

Cei mai buni cunosctori ai nenu-

mratelor jertfe aduse de tinerii co-

muniti români de la înfiinarea aces-

tei organizaii i pîn la Eliberare

s-au dovedit a fi, în ordine : Ioan

Dnil, Gheorghe Chihaia i Mihai

Costea.

Kodica FLORESCU

în colaborare cu Casa municipal
de cultur i Biblioteca judeean,
filiala noastr a organizat o sear
literar intitulat „Porni Luceaf-
rul...", dedicat împlinirii a 137 de

ani de la naterea lui Mihai Eminescu.

în deschidere, prof. Elena Grdi-
naru a prezentat celor peste 40 de

nevzteri un material cu tema „Emi-
nescu i Botoanii", în care a evocat

perioadele trite de poet în spaiul
botonean, precum i locurile natale,

ca surs de inspiraie.

A luat apoi cuvîntul poetul Mihai
Lu, din localitate, care a citit din
creaia proprie. în încheiere, a avut
loc un recital din poeziile marelui
poet.

Radu FOCA

La 5 februarie a.c, Ia clubul filia-

lei s-a desfurat un concurs literar,

avînd ca tem „Rscoala ranilor
din 1907".

în deschidere, Gh. Marin, profesor
de istorie la Muzeul judeean — Boto-
ani a prezentat o conferin pe
aceast tem.
S-au clasat, în ordine : Radu Foca

(I), C-tin Surugiu (II) si Alex. Suru-
giu (III).

Traian DIBU

La clubul nevztorilor din Su-
ceava, a avut loc un concurs cu tema
„Pe urmele lui Al. I. Cuza", la care
au participat 7 nevztori.
Concursul a fost precedat de o con-

ferin, înregistrat pe band de
magnetofon, despre importana dom-
niei lui Cuza. Pe primele locuri s-au

clasat : Victor Bîrsan, Florica Stan
i Ioan Grmad.

losub EOMICÂ

La sediul grupei din Rdui s-a

inut o conferin, cu titlul „Unirea
de la 24 ianuarie 1859". Ea a fost pre-
zentat de prof. Brîndua Paulescu,

de la liceul „Eudoxiu Hurmuzachi",
din localitate. Au participat nevz-
tori de la toate cele trei secii ale

cooperativei de invalizi.

îoan MOLDOVAN

Primul loc pe unitate în cadrul

Coop. „Munca invalizilor" din Rd-
ui, a fost ocupat, în 1986, de secia
perii-mturi. La acest succes au con-

tribuit preedintele cooperativei,

Domnica Nejucu, Ioan Iosif, vice-

preedinte i Mihai Dumitrescu, ef
de secie, care s-au preocupat de buna
aprovizionare cu materie prim si de

livrarea la timp a produselor.

Nevztorii de la aceast secie

i-au îndeplinit planul în proporie
de 164%, fcând economii de peste

800.000 lei, la materia prim i alte

materiale auxiliare.

Au fost evideniai : tefania

Kelsch, Drug Cirean, Dumitru Co-
man, Vasile Camilar, Gh. Mihilescu,

Ioan Dnil .a.

Oswsld KELSCH

CLUJ-NAPOCA. Cu ocazia srb-
toririi a 68 de ani de la marea Unire
din 1 decembrie 1918, Ia coala gene-
ral special pentru nevztori din
Cluj-Napoca a avut loc o adunare
festiv.

Despre însemntatea acestui eveni-

ment a vorbit prof. Horea Cheeami.
A urmat un montaj literar-muzkal,

pregtit de prof. Ana îlompot i inter-

pretat de elevi din clasele VI—VIII
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(Kosznyai Andreea, Rarnona Bochie,
Adrian Dcac, Levente Gulacsi, Aurel
Rosia, Eugenia Sandu, Simona Ma-
rinca i Ovidia pan).

Corul colii, condus de prof. Radu
Lungu, a interpretat cîntece patrio-
tice. în final, a cîntat grupul folk.

alctuit din elevii clasei a Vll-a A,
condus de prof. lulia Ciupe.

Simona IURIAN

CONSTANA. Filiala a organizat
un concurs do ah, la care au parti-

cipat 12 juctori necalificai. Pe pri-

mele trei locuri s-au situat, în ordi-
ne : Gavril Cadar, Anton Biru j
Ion Dinc.

Paralel s-a desfurat un alt con-
curs, la care au luat parte opt juc-
tori cu categoria a Ii-a. El a fost

cîtigat de Constantin Drgulin, ur-
mat de Pop Spân, Petru i Eugen
Casian.

Tot în cinstea zilei de „30 De-
cembrie" s-a desfurat un concurs
de popice. Cîligtorii au fost : Jenica
Ursu, la fete nevztoare, Casian Sica,

fete rest vedere. Dumitru Ciobanu,
biei nevztori i Ion Colcer, rest

vedere.

Ion PDURARI!

CSAIOVA. In localitate, s-a desf-
urat „Cupa 30 Decembrie", la ah.
Dup terminarea partide Iar fixate,

Sinaia s-a disputat între doi dintre
cei mai buni ahiti, aparinînd celor
dou generaii : Ion Bdosu, vetera-
nul echipei noastre i „mînzul" Mir*
cea Eumbei. A cîtigat Ion Bdosu.

In dorina de a cunoate înde-

aproape legile rii, la clubul filialei

se organizeaz periodic întîlniri cu

avocai, juriti, procurori.

Ultima dintre aceste întîlniri ne-a
pr.'l?juit un dialog asupra regulamen-
telor de ordine interioar ale

U.J.C.M. -urilor, cu tovarul Ion
Vrzaru, jurisconsult în cadrul
U.J.C.M. — Dolj.

în cadrul unei aciuni dedicate zilei

de natere a celui mai iubit fiu al

patriei, tovarul Nicolae Ccauescu,

cei prezeni i-au exprimat gratitu-

dinea fa de politica înel3apt a

partidului nostru, a iubitului condu-

ctor, precum i pentru condiiile do

munc i de via ce ne-au fost

create.

Sandu MARIN

Noul club al nevztorilor
din Piatra Neam

La 11 ianuarie a.c, a avut loc edina grupei de nevz-
tori din municipiul Piatra Neam. Ea a coincis cu inaugu-
rarea noului sediu al clubului, situat în B-l Republicii nr. 20

i a avut urmtoarea ordine de zi: Darea de seam asupra
activitii desfurate pe 1986 ; Planul de activitate pe anul
1987; Planul aciunilor cultural-educative i sportive pe
plan central, în 1987 ; Discuii.

Nimic deosebit pîn aici — ar spune un neavizat, dar

pentru membrii grupei noastre, aceast zi a fost deosebit,
datorit surprizei pe care au avut-o, din clipa în care au
pit pragul noului sediu ce ne-a fost repartizat.

El este situat chiar în centrul municipiului, fiind acce-

sibil pentru toi nevztorii domiciliai în diferite zone i
mult mai încptor, cu un confort ce contribuie la crearea

unei atmosfere mai calde i familiare.

Din partea Filialei Bacu au participat : Ioan Dominte,
preedinte, Elena Brtoi, instructor organizatoric — social

i Mria Bratosin, instructor cultural.

Dup prezentarea materialelor au avut loc discuii, în

care s-a subliniat sprijinul de care se bucur nevztorii
din Piatra Neam, din partea organelor locale de partid i de
stat. Totodat, membrii grupei i-au manifestat dorina de a
participa, cit mai activ, la aciunile organizate. De asemenea,
ei au solicitat o dotare corespunztoare a clubului.

Grupa de nevztori din Piatra Neam, mulumete tu-

turor celor care au contribuit la obinerea i amenajarea
noului club, în mod special instructoarei culturale Mria
Bratosin.

Gh. indilaru,
pensionar

La 1 februarie a.c, toii membrii
filialei din municipiul Craiova, care
desfoar activiti sportive au fost

prezeni în sala clubului, unde a avut
Ioc adunarea general do analiz a

activitii desfurate pe 138S.

Cu 'aceast ocazie, instrui-torul cul-

tural-sportiv Ligia Rozeami a fcut
cunoscut noul regulament al Campio-
natului individual de ah masculin
i feminin i cel aî Cupei do ah.
Sîntem siguri c aceste noi regula-

mente vor da un avînt activitii
noastre, vor spori seriozitatea cu care
cei ce îndrgesc acest sport ai minii
vor aborda concursurile viitoare.

La clubul filialei a avut loc o în-

tîlnire cu George Popcscu, scriitor,

redactor la revista „Ramuri". Bun
cunosctor al literaturii româneti i
universale, fin i spiritual cozeur, ci

nc-a prezentat personalitatea lui

Marin Sorescu, poet, dramaturg, ese-

ist, critic literar i pictor.

Cei prezeni au aflit de prestigiul

de care se bucur Marin Sorescu
printre marii scriitori ai lumii, dato-

rat în mare parte i strdaniilor sale

de a familiariza publicul cititor cu

realizrile lor de excepie, în pagi-

nile uevistei „Ramuri", al crei re-

dactor ef este.

Al. COMBEI

Strlucita iniiativ de pace a con-

ductorului partidului i statului nos-

tru, tovarul Nicolae Ceauescu, a

prilejuit organizarea la clubul nostru

(n. r. din Drobeia-Turnu Sevcrin), a

mai multor aciuni, consacrate luptei

pentru pace.
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Astfel, nu demult a avut loc expu-
nerea intitulat „Iniiative româneti
in numele pcii", susinut de prof.

Mite Mneanu.
Tot pcii i-a fost dedicat i monta-

jul de versuri „Poeii cînt pacea
lumii", întocmit i susinut de prof.

Victor Rusu, din localitate.

Ion CIUCUR

IAI. La clubul nevztorilor din

Iai s-a organizat o sear literar,

dedicat poetului Eminescu. Ea a avut

ca tem prezentarea lucrrii .,Geneza
interioar a poeziei eminesciene",

care a aprut cu ani în urm, în

librriile noastre, sub semntura prof.

Alain Guillermou. Dup prezentarea
crii acestui mare prieten al limbii

i literaturii române, s-a citit un
fragment din analiza literar a

„Luceafrului".

Vasile GARVANEANU

In cea de-a doua jumtate a lunii

ianuarie s-a desfurat, tot la Iai,
un concurs fulger, intitulat „Unirea
Principatelor Române i formarea sta-

tului român modern". Concursul a

fost urmat de o conferin cu tema
„Concepia revoluionar i dinamic
a tovarului Nicolae Ceauescu asu-
pra organizrii întregii activiti eco-
nomico-sociale".

Nicolae PASCAL

In cadrul unei duminici cultural-

educative, a avut loc la clubul filia-

lei un concurs fulger, intitulat „Veri-
ficai-v cunotinele !" Au participat

10 nevztori. Printre cîtigtori s-au
numrat : Vasile Grvneanu, Virgil

Iordache i Gh. Leonte. Dup con-
curs a fost prezentat un medalion
literar, cu prilejul împlinirii a 135

de ani de la naterea lui Ion Luca
Caragiale.

Ion PADURARU

La Tîrgu Frumos s-a inut în prima
decad a lunii februarie un concurs
fulger „Cine tie, cîtig". Au parti-
cipat 31 elevi de la coala general
special de nevztori din localitate.

Pe primele trei locuri s-au clasat :

Daniel Ctre, Gabriel Robciuc i Sil-

viu Ionescu. în dup-amiaza aceleiai

zile a avut loc i edina de cenaclu,

în cadrul creia a fost analizat ro-

manul „Cel mai iubit dintre pmîn-
teni", de Marin Preda.

Amariei MODISTRU

PITETI. La clubul din Drgani
a avut loc o întîlnire a membrilor
grupei. Instructoarea Mirela Pîrvu-
lescu a prezentat cu acest prilej „De-
cretul privind economisirea consumu-
lui de energic electric i gaze natu-
rale".

In continuare, a fost citit planul

pe activiti cultural-educative i
sportive pe sem. I/1S87 i principalele

aciuni cu caracter republican. Aciu-
nea s-a încheiat cu o reuniune tov-
reasc.

Adunrile generale din cadrul coo-

perativelor „Munc i art" — Piteti

i „Prestarea" — Drgani s-au des-

furat în prima parte a lunii februa-

rie 1987, în spiritul orientrilor cu-

prinse în cuvîntarea tovarului
Nicolae Ceauescu la edina Comite-

tului Politic Executiv al CC. al

P.C.E. din 30 ianuarie a.c, sub sem-

nul exigenei, al rspunderii munci-

toreti pentru îndeplinirea exemplar
a sarcinilor ce revin colective lDr de

la aceste uniti.

In primul rîncî, drile do seam
au înfiat succint rezultatele obi-
nute în anul care a trecut, analizînd

critic i autocritic lipsurile care au
existat.

Ambele uniti i-au realizat indi-

catorii de plan pe 1986, cooperativa
din Piteti redevenind unitate auto-

finanat.
Atît în drile de scam, cît i în

cadrul discuiilor s-a scos în eviden
aportul adus de surâztorii de la sec-

iile de cartonaj de la ambele coope-

rative i în special al celor ce lu-

creaz la secia perii din Piteti.

Dintre nevztori, au fost citai ca

fruntai în producie : Gh. Brenescu,
Cornel Robescu, Vasile Giulea, Luca
Teodor, Ion Udrescu (Piteti), Florin

Nisîor, Ion Munteanu i Ion Anto-
nescu (Drgani).

Mihai DRAGHÎCI,
preedintele Filialei Piteti

Dup cum se tie, casa bicentenar
a lui Anton Pann a fost mutat prin
translaie, pe ine la o distan de
37,80 m de amplasamentul iniial.

hi nois cespra poem

rgiu

în suplimentul literar-artistic al „Scînteii Tineretului"

,

din 7 februarie a.c. a aprut o nou cronic literar despre
volumul de debut „Spontaneitatea îneleas", al poetului
Radu Sergiu Ruta, semnat de Traian T. Coovei. Dat
fiind întinderea analizei despre volumul, amintit, a trstu-
lor asupra crora insist, nu putem reproduce articolul i
nici nu putem intra în detalii. Semnalm totui ca favora-
bil i revelatoare prezentarea fcut de cronicar. Iat cîteva
dintre punctele de vedere exprimate

:

„Poemul vzut ca spectacol, închipuit ca fastuoas regi-

zare de voci, imagini, emoii, culori, gesturi i sentimente,

idei i discursuri la ramp îl semnalm la o serie mai larg
de tineri poei; difer gradul de intenionalitate, contiina
de a fi autorul, „productorul" unui atare show. Ceea ce îl

singularizeaz pe Radu Sergiu Ruba, în acest prim volum,
este mutarea aproape total a vieii (cu întreaga ei recuzit
fenomenologic) pe scena i în culisele poemului. Dintr-un
scaun aezat sub spotul reflectoarelor, poetul îi , dirijeaz

cuvintele — personaje, sentimentele — mainiti, emoiile
— recuziteri prin portavocea contiinei c totul nu este

decît un joc (nicidecum o joac), o convenie care în loc de
actori folosete cuvinte...

în aceste achii sclipitoare, contrariante, surprinztoare,
Radu Sergiu Ruba dovedete un acut sim al poeticului pe
care, cu talent incontestabil, tie s-l extrag, de aproape
oriunde, s-l fac, deopotriv, muzical i sugestiv".
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Ca i în vechiul loc, „onorurile"

în casa „fiului Pepelei" lo-a fcut
muzeografa Ancua Dumitrescu. Ea
nu a prsit nici o clip casa, nici

chiar în momentele de mare tensiune
ale mutrii. Dimpotriv, ca a pit
o dat cu Anton Pann, în noul ampla-
sament.

O legend micat pe malurile b-
trînului Olt ! Dar nu numai atît !

In aceast cas veche a locuit Anton
Pann în cea de-a doua parte a vieii
sale, casa fiind ocolit ca prin mira-
col de flcrile incendiului din 1847,

fcîndu-i-se mai multe lucrri de re-

paraii i de restaurare. Ea dureaz
din a doua jumtate a sec. al XVIII-
lea i s-a numit mult timp „casa
papistcasc".

Este o cas veche, cu pridvor înalt,

sprijinit de grinzi din lemn, sculptat ;

pivnia este împodobit cu gîrlici,

dup arhitectura caracteristic aces-
tui fol de ar.
Incepînd cu luna februarie a.c,

membrii Societii literare „Anton
Pann" îi desfoar edinele de lu-
cru în aceast cas, într-un cadru
foarte pitoresc.

Laura MARCU

La 22 februarie a.c, la clubul din
Drgani s-a organizat o sear cul-
tural-educativ, în cadrul creia
Mirela Pîrvulescu, instructor social-
cultural, a citit cuvîntarea tovar-
ului Nicolae Ceauescu, la edina
Comitetului Politic Executiv al CC.
al P.C.K. din 20 februarie 1987.

Cei prezeni s-au angajat s depun
toate eforturile pentru respectarea în-

tocmai a indicaiilor cuprinse în

uceast important cuvîntare, pentru
respectarea normelor de consum, ri-

dicarea calitii produselor, întrirea
disciplinei la locul de munc etc.

în continuare a avut loc o reuniune
tovreasc.

Florin NISTOR

Cu prilejul împlinirii a 473 de ani

de la începutul domniei lui Ncagoe
Basarab, în Cîmpulung — Arge,
„oraul domniei mele" — cum 1-a

numit însui Neagoe, a avut loc un
concurs fulger, cu titlul de mai sus.
Cele mai bune rspunsuri au fost
date de Mihai Lazarovici, Gabriela
Mrgescu i Silica Pun.
A urmat adunarea general a gru-

pei.

Cu acest prilej, Mihai Drghici,
preedintele filialei a fcut cunoscute
participanilor aspecte din activitatea
conducerii asociaiei.

Virginia WEITZEL,
Cîmpulung Muscel

La 8 martie a.c, la clubul filialei

s-a inut edina Asociaiei sportive
„Olimpul" — Piteti, în cadrul creia
a fost analizat activitatea desfu-
rat în 1085 i a fost prezentat pla-
nul de munc, pentru anul în curs.

Membrii consiliului de conducere au
analizat cu mult sim de rspundere
realizrile i lipsurile constatate, f-
cînd propuneri pentru îmbuntirea
activitii, cum ar fi : gsirea de noi

Un grup de muncitori cartona<*iti fr vedere, din Drgani, în faa

sociei unde lucreaz (Coop. „Prestarea")

14

metode pentru atragerea mai multor
nevztori, i în special, fete, la ac-
iunile sportive, popularizarea la

toate grupele a rezultatelor de la com-
petiiile ce vor avea loc, organizarea
de întreceri la ah, între grupe .a.

Gh. BRENESCU,
preedintele Asociaiei sportive

„Olimpul"

La 3 martie a.c, s-a desfurat Ia

acelai club o sear cultural dedi-
cat Zilei Femeii i împlinirii a 80
de ani de la rscoala ranilor din
1907.

Cu acest prilej, instructorul cultu-
ral Ana Elena a prezentat dou ma-
teriale pe aceast tem.
A urmat o reuniune tovreasc,

cu tombol.

Tot la clubul Piteti, a avut loc con-
cursul trimestrial „Pagini de lupt
i munc eroic", dedicat împlinirii

a G5 de ani de la crearea U.T.C.
i a 30 de ani de la înfiinarea
U.A.S.C.R. Au participat ase nev-
ztori. In final au cîtigat : Florin
Nistor (Drgani), Vasile ulumete
(Climneti) i Ioan Dinescu (Ol-
neti).

Vasile GIULEA

PLOIETI. La sediul filialei s-a
desfurat un concurs local cu tema
„600 de ani de la urcarea pe tron a
voievodului Mircea cel Mare". Au
participat apte concureni (elevi,
muncitori, masori, pensionari).

Aciunea a fost precedat de o ex-
punere a instructorului cultural al fi-

lialei, cu tema „1 Decembrie 1918.

Furirea Statului Naional Unitar
Român — ideal fundamental al luptei
poporului nostru".

Cîtigtorii au fost, în ordine :

George Dragomir, Florica Coman i
Lilica Ioni.

In încheierea concursului, Lilica

Ioni, solista filialei, acompaniat de
Constantin Cojocaru, la acordeon, a

prezentat un program de muzic
popular.

Mariana DOGARU,
elev

In edina sa din 12 ianuarie 1987,

Consiliul de conducere al Filialei Plo-

ieti, a ales în unanimitate, în func-

ia de preedinte, pe Emanoil Bratu.

El i-a început activitatea la Coop.

„Munca manual" ca muncitor, în

1969, apoi a lucrat ca brigadier i
timp de Io ani ca ef al seciei car-

tonaje, de unde a fost solicitat la

filial. Cu o vechime de aproape 20
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de ani în partid, el a activat ca mem-
bru al organizaiei de baz, din ca-
drul cooperativei.

RED.

Dintre aciunile organizate la Buzu,
cu sprijinul filialei, amintim :

— Conferina instructorului Stela
Balot, despre Ziua internaional a
femeii

;

—•Concursul fulger cu tema „00 de
ani de la rscoala din 1907". Au luat
parte cinci concureni. Profesori exa-
minatori au fost C-tin Dorit i Marin
Eana, de la coala special din Bu-
zu. Primele trei locuri au fost ocu-
pate, în ordine, de : Virgil Chirnoiu,
Mariana Dogaru i George Dragomir.

In continuare, elevii colii speciale,
împreun cu masorii nevztori din
ora au prezentat un program artis-
tic.

Aciunea s-a încheiat cu o reuniu-
ne tovreasc, la care au participat
cadre didactice din coal, masori,
muncitori de la A.E.I.P.I. .a.

La organizarea acestei aciuni i-a
adus un aport substanial Veronica
Beliu, instructorul grupei din loca-
litate.

Constantin BUGA

La sala „Voina" din Ploieti a avut
loc la 15 martie a.c. faza pe filial
a Campionatului individual de popice,
la care au participat 15 sportivi din
Buzu, Tîrgovite, Pucioasa i Plo-
ieti.

S-au remarcat, cu rezultate bune :

Dinu Ana, Ecaterina Alexa, Ecaterina

Soare, Grigore Ciobanu, Dumitru
Tilimpea, C-tin Coman, N. Soare .a.

Aciunea a fost coordonat de con-
ducerea filialei, de antrenorul spor-
tiv i de instructorul cultural-sportiv.

Constantin COMAN

In ziua de 22 martie a.c, la clubul

filialei, în prezena unui numeros pu-
blic, alctuit din muncitori, masori,

pensionari etc, a avut loc concursul
local cu tema „135 de ani de la na-
terea lui I.L. Caragiale".

Concurenii au dovedit o bun pre-

gtire, fiind necesare întrebri pen-

tru departajare. Printre acetia se

numr, în ordine : Lilica Ioni, m-
soare la Policlinica municipal —
Buzu, Corneliu Avram, programator

la Uzina „1 Mai" — Ploieti, Nicolae

Negoi, muncitor la Coop. „Munca

manual" — Ploieti, soii Aurelia i
Oprea Glogojan, masori la Buzu.
In continuarea programului, cei

peste 50 de nevztori din localitate
au asistat la un spectacol alctuit
din muzic folk, recitri, muzic
uoar, popular i instrumental.

Aciunea s-a încheiat cu o reuniune
tovreasc. Muli dintre membrii
filialei i-au exprimat dorina de a
mai participa la asemenea manifes-
tri, fcînd i propuneri pentru orga-
nizarea unor excursii.

Vlad CRISTINA

TIMIOARA. între 19—21 ianuarie
a.c, au avut Ioc, Ia Arad, adunrile
generale pe secii ale Coop. „Vremuri
noi". Ah fost constituite trei consi-
lii de secie, fiind alei urmtorii ne-
vztori : Eufrosina Bumbuc, Elena
Demian, Mria Thomann, Pavel Ro-
man, Iosif Gruber i Elena Trif.

Au fost evideniai : Elena Demian,
Sultana Hock, Gheorghia Baghi, Eu-
frosina Bumbuc, Mria Berescu, M-
ria Thomann, Pavel Roman, Costel
Turcu, Valentin Koloji, Nicolae Trif,

Viorica Ciorda, Didina Scoran .a.

Pe ling aspectele subliniate, s-a

menionat i numele unor nevztori
care au fcut greuti la locul de
munc. E vorba de Vasilc Atudorei
i Puiu Stancu.

Adunarea general pe cooperativ
s-a desfurat la 9. II. 1987. Au luat

cuvîntul apte nevztori. Delegat din

partea U.J.C.M. — Arad a fost Virgi-

liu Vidina, vicepreedinte.

Planul pe 1S8S la unitatea perii a

fost realizat în procent de sut la

sut, Ia cartonaje de 100,7% iar pe

cooperativ de IQJ.2%.

Mria BERESCU

La 25 ianuarie 1987, la sediul filia-

lei s-a inut o conferin referitoare

la activitatea tovarului Nicolae

Ceauescu, marele erou al României

socialiste, consacrat dezvoltrii eco-

nomice i sociale a rii.

La elubul filialei s-a organizat

o conferin despre viaa i opera

marelui dramaturg Al. Davila.

Dup expunere, au avut loc discuii

pe marginea materialului prezentat.

loan DEMIAN

TG. MURE. La clubul filialei a

avut loc edina comun a grupelor

1 i 2, alctuite din muncitori nevâ-
ztori de la unitile productive din
municipiu. Au fost prezentate rapoar-
tele de activitate pe 1986, de birou]

grupelor.

Cu acest prilej, au fost scoase în
eviden cele mai importante eveni-
mente din viaa organizatoric i pro-
fesional a celor dou grupe. Au fost

evideniai de asemenea nevztorii
care s-au remarcat la concursurile
culturale i sportive organizate de
asociaie.

La discuii, numeroi membri au
fcut propuneri pentru o activitate

i mai bogat. O problem discutat
cu interes a fost cea referitoare la

necesitatea integrrii tinerilor în ac-

tiviti cultural-sportive, cu mai mult
curaj.

Gh. COZMA

Filiala din localitate, a nevzto-
rilor, ne-a trimis pentru publicare
o scrisoare, ce i-a fost adresat de
tînrul Gulacsi Levente. O publicm
cu plcere, avînd în vedere îndeo-
sebi sinceritatea i emoia cu care
i-a aternut rîndurile respective :

„Stimate tovare preedinte, sti-

mat conducere,

Sufletul îmi este plin de bucurie,
cînd v scriu aceste rînduri. în ziua

în care le vei citi, eu voi fi deja
membru al Asociaiei nevztorilor,
în cadrul creia ne putem afirma,
fiecare dintre noi, cei fr vedere.

înfiinarea acesteia se datorete
partidului i statului nostru socialist,

care au o deosebit înelegere pentru
toi handicapaii de vedere.

tiu c Filiala Tg. Mure a fcut
multe spre folosul nevztorilor aflai

în evidena ei. Unul dintre ei am
fost i sînt i eu. Ea m-a ajutat s
îneleg c în situaia mea mai sînt

i alii, dar mai ales m-a îndrumat

s urmez coala special pentru ne-

vztori, din Cluj-Napoca, fapt pen-

tru care îi mulumesc foarte mult.

De asemenea, nu voi uita niciodat

sprijinul ce mi s-a dat, în toate pro-

blemele pentru care m-am adresat

ei, probleme care au fost rezolvate

cu promptitudine.

Pentru toate acestea, v mulumesc

din inim i doresc s devin membru

activ al asociaiei, s fac cit mai

mult pentru ea, s contribui la ridi-

carea prestigiului filialei.

De aceea, v rog s apelai Ia mine,

s m solicitai cînd se ivesc pro-

bleme, la a cror rezolvare a putea

contribui i eu. In încheiere, adresez

tuturor mult sntate, bucurie i
noi succese !".
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Concursul „Prietenii crii braille" — 1987

(urmare din pag. a 7-al

Delavrancea, în care se auto-
caracterizeaz, din nuvelisti-

ca autobiografic, din por-
tretele pe care le-a fcut con-
temporanilor si.
Patru dintre concureni

obin punctajul maxim, ceea
ce pretinde alte opt întrebri
de baraj. De data aceasta de-
getele celor patru concureni,
care lupt pentru primele
trei locuri, alearg pe clapele

mainilor de scris braille i
stricta exactitate a rspun-
surilor desemneaz pe repre-

zentanii filialelor Tg. Mu-
re, Craiova i Cluj pentru
cele trei premii, iar ceilali

concureni, care au obinut
140 de puncte, primesc' men-
iuni.

Duminic, excursie la Si-

seti, la mormîntul lui Vasile
Lucaciu. Liliacul înflorit,

cascadele albe ca zpada de
lemn cîinesc se revars în

calea noastr, copacii îi des-
chid arcurile de triumf i
inima m doare c prietenii

mei nevztori nu se pot bu-
cura de culori i lumin, dar
nici eu nu percep ca ei unda
de rcoare adus de cel mai
slab vînticel, boarea înmires-
mat clin lanurile ce au dat
spic ; vijelia nu cînt pen-
tru mine ca pentru ei simfo-
niile wagneriene i senzaia
de moliciune a catifelei cînd
îi mîngîie prul copiilor lor

este cu mult mai srac, sub
degetele mele.

în drumul de întoarcere
retriesc bucuria c prin car-
tea mea, cei aisprezece mii

de nevztori din ara noas-
tr, a cror lumin se nate
în suflete i radiaz dragoste

de via, sete de cunoatere
i echilibru exemplar, pot

cunoate pe marele patriot,

atît de multilateral înzestrat.

Mulumiri conducerii aso-
ciaiei i instructorilor de fi-

liale, organizatorilor plini de
afectuoas bunvoin i a-
mintire netears concuren-
ilor, ce tiu mai bine ca
mine, ca autoare a crii, s
reproduc textul în care scli-

pete o fapt, o vorb, o în-

tîmplare din viaa i creaia
lui Delavrancea.

Nota redaciei. Scriitoarea

Emilia St. Milicescu a onorat
cu prezena sa, la Baia Mare,
pe participanii la concurs,

fiind alturi de ei în timpul
întrecerii, apoi, în excursie.

în numele lor, al conduce-
rii asociaiei ne facem pl-
cuta datorie de a-i transmite

i pe aceast cale mulumi-
rile noastre.

Iat i numele câtigtori-
lor : Georgeta Vîrlan (Tg.

Mure), Marin Sandu (Cra-

iova) i Petru Stru (Cluj-

Napoca).

ului oe muzica uoara

mm NtcoLESCii

Ajlînd c în filmul „Sania
albastr" cînt i George Ni-
colescu am fost împreun cu
soia la cinematograful unde
rula filmul respectiv. Acesta
prezint momente cotidiene

din viaa tineretului din ara
noastr, desfurate pe fondul
unor melodii agreabile de mu-
zic uoar, care dau farmec
peliculei amintite.

Filmul este o premier a
Casei de filme numrul 5, rea-
lizat pe baza unui scenariu sem-
nat de Fnu Neagu i Vintil
Ornaru, în regia lui Ioan Carma-
zan, autorul muzicii fiind

Marcel Bogo. Printre actorii

care dein roluri mai importante
menionm pe : Diana Gheor-
ghian, Bogdan Stanoevici .a. Ca
soliti vocali amintim pe Aura
Urziceanu, George Nicolescu,

Valentin Teodosiu etc.

Dintre solitii de mai sus,

l-am remarcat în mod deosebit
pe George Nicolescu, a crui
frumoas voce s-a fcut cel

mai des auzit, pe tot parcursul

filmului.

Chiar dup prsirea slii,

în minte înc îmi mai struia
ecoul melodiilor interpretate de
el.

Profit de acest prilej spre
a sublinia din nou succesele

repurtate de solistul i compo-
zitorul George Nicolescu de-a
lungid anilor, succese pe care

i voi, dragi cititori ai acestei

reviste, le cunoatei foarte bi-

ne atît din emisiunile de radio

i televiziune,, cit i din specta-

colele ansamblului „Optimitii"
sau al Ansamblului artistic al

U.T.C., din concertele i con-
cursurile la care a participat cu
succes, fie la casele de cultur

dintr-o serie de orae ale rii,
pe litoral, în cadrul Festivalu-

lui naional „Cintarea Româ-
niei" (la mai multe ediii ale

acestuia), de pe discul LP, pre-

cum i din dou filme.

îi îndemn struitor pe toi
tinerii fr vedere care au ap-

titudini muzicale s i le cultive

prin studiu i munc perseve-

rent, pentru ca din rîndurile

lor s se poat ridica i alte

talente, asemenea lui George
Nicolescu.

De asemenea, recomand ne-

vztorilor de toate vîrstele

s mearg cu regularitate, înde-

osebi la filmele româneti, iar

celor care cunosc limbi strine
i la celelalte, spre a-i lrgi
necontenit orizontul lor de cul-

tur i cunoatere.

Prof. N. Ionescu
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PRIMVAR SAHIST
Prof. Vaier Demian

Capitala a gzduit, între

30 martie — 3 aprilie 1987
întrecerile tinerilor ahiti
din colile pentru deficieni
vizuali. Centrul colar nr. 1,

care a creat cadrul organiza-
toric pentru atîtea manifes-
tri de cultur i sport, s-a
dovedit, din nou, ia înlime,
în cadrul familiar nou, a fost

creat i un climat afectiv,
propice desfurrii btliilor
panice, sub semnul lui 64.

Condiiile materiale (de ca-

zare, mas, sal de joc .a.),

asigurate prin grija asociaiei
noastre au fost de asemenea
în afara oricror posibiliti
de critic.

Cunoscutul arbitru i acti-

vist, Mihai Grupcea a che-
mat la întrecere 10 fete i
opt biei, conducîndu-i cu
fineea sa, pe parcursul celor
nou (respectiv apte) runde,
în condiii de fair-play.

întrecerea fetelor nu ne-a
artat multe nouti i astfel

nu ne-a bucurat excesiv : lip-

sa de rbdare, pripeala, „sa-
crificiile" de material, numi-
te cu un termen mai scurt i
sugestiv „gafe". Alturîn-
du-le pasiunii de joc, dorin-
ei acerbe de a puncta, ajun-
gem la concluzia c rmîne
mult loc pentru mai bine, c
exist dorina de a juca foar-
te bine, dar cunotinele sînt

firave. Este absolut necesar
însuirea notaiei i studiul

manualelor de specialitate.

ahul este din ce în ce mai

mult un fapt de cultur. El

nu se mai poate juca „dup
ureche", sub riscul ridicolu-

lui. Iat de ce propunem
obligativitatea notaiei, adop-

tarea regulamentului compe-

tiional I.B.C.A., pentru c
avem în vitrinele noastre

dou medalii de bronz obi-

nute în competiii mondiale,

iar tinerii de azi sînt cam-
pionii de mîine. în 1986 s-a

Aspect din timpul desfurrii în trecerii

decernat i un titlu mondial
feminin de ctre I.B.C.A.
Aviz amatoarelor !

Fetele din Buzu, Mihaela
i Simona Gîng, mai puin
experimentate, au demons-
trat mult curaj în joc i re-
ceptivitate, crescînd ca' for-

, de la o rund la alta. Mai
rutinate, dac putem spune
aa ceva despre nite copii,

clujenele Mariana uteu i
Cornelia Iancu au pus pe ta-

bl poziii frumoase, care le

puteau aduce mai multe
puncte.

Dintre bucuretence, Feli-

cia Heghe, calm, ireat,
vîneaz material. Poate de-
veni o foarte bun juctoare.
Marcela ambri joac cert

ahul cel mai elaborat, mai
matur. Ca de atîtea ori la

fete, problemele ele via, de
suflet au prevalat.Mult no-
roc, dar nu uitai ahul

!

Deosebit de talentate sînt

fetele de la Tg. Frumos. Ani-
oara ugui pune pasiune în

joc i este avid s tie cît

mai mult. Revelaia con-

cursului a fost Mirela Vas-

lui, care cu puin ans pu-

tea fi prima. Ea joac eco-

nomic, practic, vede relativ

multe (desigur, la nivelul

ameninrilor în 1—2 mu-
tri). Cum în coala moldo-
veana se joac ah mult i
de calitate, ea poate progresa.
Momentan este doar în clasa

a Vi-a.

In favoarea tinerelor ar-
dene au vorbit maturitatea

i ambiia. Mria Patriche,

dup un început catastrofal
— rocad lung — , a revenit

în prim-planul întrecerii i
înc cu partide de calitate.

Remarcabil a fost victoria

obinut la Marcela am-
bri.

Mria Rusu a obinut titlul

acordat celei mai bune, ju-

cînd curajos, activ, cu multe
curse în care partenerele s-au

grbit s cad. A jucat uor,
repede, poate prea repede.

Lotul bieilor a fost domi-

nat de bucureteni. Ei sînt

personaliti distincte deja,

jocul lor avînd un coeficient

destul de ridicat de tehnici-

tate. Foarte solid joac

Gheorghe Dima. El nu a fost

în dificultate decît cu Crecu,

ieind dintr-o poziie strîns,

cu calm i abilitate. Dup ce

obine avantaj, joac înc
mai atent i necrutor, ceea

VIA NOU, nr. 2 — 1987 \7



ce este remarcabil. Nicolae
Olteanu joac un ah avîntat
i romantic. Riscurile sînt

mai mari, dar i satisfaciile

estetice.

Foarte buni elevii de la

Cluj-Napoca. Marcel Grecu
joac foarte iret, mereu are
pregtit o poant, pe care
deseori partenerul este ne-
voit s-o deguste. Dac i-ar
dezvolta piesele mai rapid,
numrul ocaziilor ar crete.
Lucrul acesta este valabil

pentru toi participanii.

Un joc poziional demons-

treaz Ion Pelinel, care are

mari posibiliti de a progre-

sa, prin cuminenie, tempe-

rament i propicele mediu
ahist clujean.

Bieii de la Tg. Frumos
au luptat cu mult curaj în

fiecare partid, dar lipsesc

multe cunotine tehnice, ca-
re s le aduc puncte, s le

releve frumuseea luptei a-
histe.

Copiii de la Buzu au con-
stituit surpriza la biei. Dei
mai au înc multe de învat,
au jucat curajos, tenace i
din ce în ce mai bine. Atît

Cornel Iosif, cît i Ioan Anto-
niu sînt nume de care s-ar

putea s mai auzim. Depinde
de ei i de profesorii lor.

Desigur c s-ar putea cri-

tica nivelul tehnic general al

competiiei, dar a fost, s nu
uitm, o competiie pentru
tineri, copii chiar.

Se impune, totui, s ve-
dem i altceva decît partide
italiene sau deschiderea e 3,

D f 3, N c 4, atacul lui Schus-
ter.

S dm copiilor exerciii
de finaluri tehnice. Ele lr-
gesc i lumineaz orizontul
ahist. S argumentm une-
ori cu finaluri artistice. Folo-

sul va fi imens. S studiem
partidele clasice, cum ar fi

cele cu puritate de cristal,

ale lui Fischer.

Mult sntate tuturor i
succese !

CÎNTEC TRANSILVAN

Avem goruni i roi i suferini, Ogorul nostru tinuind comori,

i-avem fîntîni adinei, cît începutul, Doar el prin vreme ne-a mîngîiat paii,

Ne-am cununat cu munii, prin prini Iar codrii ne-au trimis cei trei pstori,

i prin milenii ne-am cioplit trecutul. Cu fluierul s ne trezim urmaii.

Pmîntu-acesta nu l-am cumprat, Crrile ni le-am croit arzînd

Nu l-am jurat i nu ni-i de vînzare, Din fiecare ceas ndejde vie,

E motenire sfînt, gînd curat, Ne-am rstignit i-am înviat pe rînd,

Stilp de-nceput i jertf de-nlare. La noi acas i în pribegie.

El ne-a nscut i noi l-am aprat, Avem goruni i roi i suferini,

Din brazi i din goruni ne-am fcut toac, Istoria nu ne-a purtat pa palme,

i-n fiecare brazd-am îngropat Ne-am aprat de legi i sfini,

Un vers în limba lui romano— dac. Urcînd prin vremi de jaf i de sudalme.

Cind rii ne-au voit dezmotenii, St mrturie vie orice prag

Dezlnuind asupra noastr ura, De-l treci cu gînd curat i omenete,

Am stat la noi acas neclintii, La noi btrînii povestesc cu drag

Cu pumnii strîni, le cunoteam msura. i mierla cînt dulce, românete.

Am fost i schingiuii adeseori i-avem goruni i roi i suferini, \

i robi am fost pe propria moie, i-avem fîntîni adinei, cît începutul,

i i cînd puteam s fim rzbuntori, Ne-am cununat cu munii, prin prini

Am fost romani, oameni de omenie. i prin milenii ne-am cioplit trecutul.

P40ISE CIORBA
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Mina - mijloc de cunoatere

pentru nevztor

Mîna a fost, din cele mai
vechi timpuri, obiect de stu-

diu pentru oamenii de tiin
din diferite domenii. Fiind

depozitara senzaiilor tactile

i a complexului senzorial

tactilo-kinestezic, la fel ca i
ochiul, ea este într-o perma-
nent legtur cu mediul în-

conjurtor. Satisfacerea ne-

cesitilor de hran i de su-

punere a naturii, de adapta-

re la mediu, a perfecionat

acest organ al omului, dei
multe mii de ani ea a fost

folosit numai pentru a apu-

ca, a ridica, a lovi etc.

Mîna este deintoarea sen-

sibilitii cutanate, conside-

rat cea mai veche i primi-

tiv sensibilitate, fiind în

acelai timp o facultate spe-

cific uman. Filozofi ca Aris-
totel, Bemocrit, Condillac,

Diderot .a. o considerau o
form „primar de simire",
din care, în cursul evoluiei

umane, au luat natere toate

celelalte simuri. Aceast p-
rere este sprijinit azi de

unele argumente ale anato-
miei i fiziologiei comparate.

Dar atingerea unui înalt ni-

vel de perfecionare senzo-

rial are loc o dat cu folo-

sirea uneltelor i organizarea

unui proces de munc. Frie-

drich Engels arta c „mîna
nu este numai organul mun-
cii, ea este totodat i pro-

dusul ei", iar „simul pipi-
tului, care abia dac exist
la maimu, sub forma cea

mai rudimentar s-a dezvol-

tat o dat cu mîna omeneas-

c, datorit muncii".

Sensibilitatea tactil, în

evoluia ei, a ajuns la o deo-

sebit perfecionare i finee,

astfel încît vîrfurile degete-

lor disting nu numai mrimi
de un milimetru, ci sutimi

Prof. IOAN MARCU

i chiar miimi de milimetru,

cu o vitez de 300—900 atin-

geri distincte pe secund.
înc din antichitate, ea a

fost considerat, prin cclule'e

senzoriale pe care Ic încor-

poreaz, ca o prelungire a

creierului, senzaiile fiind

percepute de scoar, în zona
superioar a circumvoluiu-
nilor centrale. Filozoful ma-
terialist grec Anaxagora (cea

500—428 î.e.n.) susinea c
,,omul este cea mai îneleapt
fiin de pe pmînt, pentru
c are mîini", prin acestea

ajungînd la informaii, apoi

la cunotine, iar de aici la

idei.

„Omul este msura tuturor
lucrurilor, pentru c nimic

nu este mai frumos decît

trupul su, mai subtil decît

spiritul su, mai îndemînatic
decît miinile sale", a spus

un alt mare filozof grec, Pro-
tagoras.

Datorit unitii funcio-
nale perfecte a mîinii, ca
prelungire a creierului, unii

antropologi au emis chiar
ipoteza c ar fi un singur or-

gan. Marele pictor i om de
tiin Leonardo da Vinci
(1452—1519) spusese c „nu
exist art acolo unde spiri-

tul nu opereaz cu ajutorul
mîinilor". Scriitorul Paul Va-
lery (1871—1945), fcînd
„elogiul mîinii" îi atribuie

virtui filozofice, numind-o
„filozof sceptic, deoarece este

real numai ceea ce ea atin-

ge". Istoricul de art Henri
Focilion (1881—1943) afirma

c „mîna reprezint aciunea,

ea creeaz i gîndete în ace-

lai timp".

Mîna a fost studiat i de

oamenii de tiin din alte

domenii. Astfel, medicii, por-

nind de îa culoarea palid a

mîinii, indic o insuficien
circulatorie, de la pielea usca-

t, cu fiabilitate a unghiilor,

tulburri ale glandei tiroide,

iar mai recent s-a descoperit

c semnele codificate ale

unor gene sînt rspunztoa-
re de formarea i dezvoltarea

organismului. Antropologii i
juritii au demonstrat c mî- \

na reprezint „amprenta per- S

sonalitii corpului", canfigu-
\

raia amprentelor digitale fi-

ind specific fiecrui om, re-

prezcntînd actul lui cel mai
sigur de identitate.

Pentru nevztori, prin

multitudinea funciilor i ca-

litilor pe care le are, veri-

ficate tiinific, mîna este or-

ganul i analizatorul princi-

pal de compensare i supli-

nire a organului vederii,

ochiul. Este cunoscut i de-
monstrat c organismul uman
are un mare potenial de
adaptare la mediu, atunci
cînd unul dintre analizatorii

de contact cu mediul este le-

zat. Funciile analizatorului

lezat sînt preluate de ceilali

analizatori restani, datorit
legturilor neurale ce exist
între zonele de pe scoara ce-

rebral, unde sînt percepute
senzaiile specifice ale anali-

zatorilor restani. Datorit
acestei performane a orga-
nismului, îa nevztori, lip-

sa funciei vizuale este supli-

nit în special, de complexul
senzorial tactilo-kinestezic,

încorporat în mîn i com-
pletat de ceilali analizatori.

La cei cu vedere, mîna are

în primul rînd rol de munc
i autoservire, ochiul fiind

organul pricipal de cunoate-

re a mediului înconjurtor.

La nevztori, mîna este

principalul organ de cunoa-

(Continuare în pag. a 23-a)
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intuiiei în predarea matei

clase, in colile speciale

cienti vizuali

Prof. MARIN EANA

Matematica este astzi implicat în toate

domeniile activitii umane, fapt care deter-
min s i se acorde o atenie deosebit, în toate

împrejurrile. coala reprezint mijlocul prin-
cipal în însuirea acestui obiect. Datorit volu-
mului mare de cunotine, deprinderi, scheme
i algoritmi, schimbarea opticii în predarea
matematicii a devenit obligatorie, înc din pri-

mii ani de coal. Aceast schimbare a fost

condiionat i de descoperirile din psihologie

i pedagogie, datorate mai ales unor psihologi
ca : Piaget, Bruner, Vîgotski, Galperin, Luria,
Zdrgd etc.

Organizarea învmîntului precolar, care
prin modalitile de lucru, prin utilizarea jocu-

lui a fcut ca multe noiuni s poat fi înelese
de copil la o vîrst mai mic, a avut drept con-
secin folosirea unor anumite procedee în pre-
darea matematicii.

în ara noastr, noul sistem bazat pe teoria

mulimilor a fost introdus în anul colar 1978/
1979, avîndu-se în vedere, pe de o parte, reali-

zrile din rile care folosesc noul sistem i
pe de alt parte, experiena predrii tiinei
matematicii la noi. S-a acordat o atenie deose-
bit alctuirii unor manuale care s atrag
copilul, s fie adecvate vîrstei lui, s activeze

în mai mare msur gîndirea logic i capaci-

tatea de analiz i sintez. Dup o perioad de
predare, cu caracter experimental, s-au apreciat

atît aspectele pozitive, cit i carenele noului
sistem aplicat, ajungîndu-se la concluzia c el

este avantajos, dar trebuie perfecionat. Aces-
tui sistem i s-a reproat c folosete într-o m-
sur prea mic raionamentul inductiv, c figu-

rile geometrice au un grad de abstractizare prea

ridicat, c manualul este prea încrcat, copilul

concentrîndu-i atenia mai mult asupra figu-

rilor decît asupra relaiilor dintre ele, iar mate-

rialul didactic tradiional este folosit în

prea mic msur. S-a atras de asemenea aten-

ia c între limbajul matematic i cel folosit

de copil nu exist concordan, ceea ce deter-

min apariia unor dificulti în înelegerea

noiunilor.

în colile de deficieni vizuali, noul sistem a

fost introdus în anul colar 1979/1980, în ideea

unei apropieri cît mai mari între învmîntul

20

de mas i cel special. Cadrele didactice au fost

puse în faa unor probleme dificile în ceea ce

privete alegerea celor mai adecvate metode i
procedee de lucru precum i în crearea unui
material didactic uor manevrabil i uor de
recunoscut.

în scopul rezolvrii acestor probleme, s-a

cutat s se studieze i s se gseasc cele mai
optime ci pentru ca elevul deficient vizual s
poat asimila mai uor volumul de cunotine
cerut de programa colar.

Eantionul a cuprins 12 elevi, care au fost

supui unor probe de recunoatere de obiecte

i desene în relief, de identificare a noiunilor
mai mare, mai mic i egal. Rezultatele au scos

în eviden urmtoarele aspecte :

1. Apar diferene foarte mari în rezolvarea

sarcinilor propuse în ce privete corectitudinea

efecturii. Ele sînt datorate experienei diferite

a copiilor, acuitii vizuale care merge de la

cecitate total, pîn la ambliopie uoar, nive-

lului intelectual, factorilor de personalitate i
vîrstei. M.M., cu resturi de vedere utilizabile,

cu interes care depete media, cu o curiozi-

tate aprins, cu o motivaie puternic, a reuit
s rezolve toate testele, în timp ce S.V., cu ceci-

tate absolut, a recunoscut numai dou obiecte

— scar i scaun.

2. Au aprut diferene în rezolvarea celor

trei serii de probe. Cele mai bune rezultate

au fost obinute la seria probelor care au cu-

prins : mai mare, mai mic, tot atît. Numai doi

subieci — B.R. i A.S. — nu au rezolvat proba

cu „tot atît de", datorit neînelegerii indica-

iilor primite. Cele mai slabe rezultate au fost

obinute la seria probelor de recunoatere a de-

senelor în relief. Acest lucru se explic prin

faptul c experiena copiilor este srac în

aceast direcie, pentru cei mai muli subieci

ea constituind o noutate absolut.

3. Aa cum arat N. Oprescu, într-un articol

din „Revista de pedagogie", „izvorul i mediul

inteligenei îl constituie aciunea", dar „aciu-

nea adevrat, concret". Trstura esenial

a gîndirii logice este de a fi operativ, adic

de a prelungi aciunea, interiorizînd-o. „Ope-

raiile nu sînt altceva decît produsul interiori-
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Simpozionul tiflopedago^ic de la Buzu, din octombrie 1986 — moment important în stimularea cerce-

trii i aplicrii metodelor celor mai avansate, în învmîntul special pentru ncvztori

zrii i al coordonrii aciunilor în aa fel, încît

fr activitate nu ar putea exista o gîndire

puternic". Aa cum arat în continuare acelai
autor, „valorificarea experienei empirice a

copilului, sesizarea adevrurilor matematice în

realitatea înconjurtoare, operaiile cu mulimi
concrete de obiecte, reprezentrile grafice" sînt

elemente care ridic eficiena muncii didactice.

Foarte puine din aceste elemente sînt întîlnite

la copiii — deficieni vizuali — i de aceea
efortul pe care trebuie s-1 depunem pentru
însuirea cunotinelor este mare.

4. în cadrul acelorai serii de probe apar
deosebiri datorate complexitii diferite a pro-

belor. Cele mai simple, cum sînt lingura, cui-
tul, scara, masa sînt recunoscute do ctre toi
subiecii. Cele cu un grad mare de complexi-
tate, cum sînt celul, floarea, vaporul sînt re-

cunoscute de foarte puini copii cu cecitate

absolut — vaporul de nici un subiect. La com-
plexitatea probelor se mai adaug gradul diferit

de familiarizare cu obiectele : cele întîlnite frec-

vent în viaa cotidian — cuitul, lingura —
slnt recunoscute fr efort, pe cînd cele care
se întîlnesc mai rar sau deloc — vaporul — nu
sînt recunoscute. Noiunea de vapor nu este

bazat pe reprezentarea obiectului, cuvîntul
care o desemneaz nefiind decît o structur
fonetic.

5. Poziia spaial a obiectelor sau desenelor
în relief este alt factor care duce la diferene

în rezolvarea sarcinilor. Masa aezat în poziie

normal este uor recunoscut. Figura rstur-

nat duce la confuzii.

6. Contactul copiilor cu noi modaliti de

reprezentare i investigare a realitii, desenele

în relief constituie un alt factor care determin

însuirea noiunilor matematice. Diferenele
care apar aici sînt legate de nivelul intelectual

i de factorii de personalitate.

7. Tehnicile de realizare a desenului brailie

determin i ele decalajul între performanele
copiilor. Desenele realizate prin tehnici asem-
ntoare cu cele ale hrilor brailie sînt mai efi-

ciente, în comparaie cu cele care apar în

manual.
Avînd în vedere cele cunoscute, s-a cutat

s se alctuiasc un material didactic cît mai
accesibil elevilor. Materialul didactic trebuie s
îndeplineasc mai multe condiii :

a) s fie potrivit ca mrime pentru a fi

mînuit cu uurin
;

b) s prezinte diferene uor sesizabile de
ctre copii

;

c) s aib asperiti diferite
;

d) s se utilizeze obiectele întîlnite mai
frecvent de elevi

;

e) s aib o rezisten mare
;

f) s fie viu colorate pentru ca elevii cu res-

turi vizuale s-1 poat intui

;

g) s aib însuiri care s se adreseze mai
multor analizatori — miros, culoare, for-

me, asperitate. Aa cum s-a scos în evi-

den, i la elevii de la colile de mas,
de multe ori, acetia sînt interesai de

imagine i nu de relaie. Evident, la defi-

cienii vizuali, dificultile cresc, din

cauza lipsei vederii. în consecin, se im-

pune s fie utilizate metode i procedee

variate, care s atrag copilul i s-1 inte-

reseze, s compenseze ceea ce manualul

nu poate realiza.
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in activitatea noastr colar

Printre aciunile cultural-educative preco-

nizate ele asociaie urmînd s se desfoare în

1987 s-a înscris i Concursul intercolar la

limba român, matematic i anatomie, la ni-

vel gimnazial.

Pentru primele dou discipline, concursul

a avut loc la Buzu, în ziua de 7 iunie. Au
participat elevi din clasele a VH-a i a VlII-a

de la colile generale de nevztori din Tg.

' - - r-j

Cîtigtorii concursului de la Bucureti, împreun

cu profesorii care i-au pregtit i cu instructoarea cul-

tural principal Sofica Zdrinca

Frumos, Cluj-Napoca i Buzu. i astfel, cei

de la Buzu, cu mic, cu mare au avut pentru

a doua oar în acest an colar prilejul de a-i

dovedi ospitalitatea, precum i bucuria de a-i

întîlni colegii de la celelalte centre colare. în

toamn, îi invitaser la aniversarea semicente-

narului colii, iar acum la competiia amintit,

ce s-a desfurat la nivelul colilor de mas.

în duminica aceea domnea o atmosfer fes-

tiv, sporit de lumina limpede a soarelui de

început de var. Totul arta c va avea loc un

eveniment deosebit : chipurile îmbujorate, cu

strlucire de ciree coapte, ale copiilor, emoia
matur - reinut a profesorilor, care îi scoteau

pentru prima dat discipolii „în lume", slile

de clas, sclipind de curenie, grdina proas-

pt înverzit a colii.

Asociaia noastr i-a fcut simit prezena

prin Sofica Zdrinca, instructor cultural princi-

pal, Veronica Beliu, instructoarea grupei din

Buzu i Florea Oprescu, redactor al revistei

„Via nou".

i în tcerea încrcat de emoie i atep-
tare, vocea, de atâtea ori ascultat cu plcere
pe banda magnetic a tovarei Zdrinca, a

fcut cunoscute participanilor problemele ce

trebuiau rezolvate, în funcie de cunotinele
lor, de gînclirea lor cultivat cu rbdare, în

funcie de sensibilitatea i dreapta lor jude-

cat.

Cu dreapt judecat au fost apreciate apoi

i lucrrile elevilor, care au dovedit c nu
sînt mai prejos decît colegii lor de la colile

ele mas. Iar dac elevii care au obinut rezul-

tate maxime au primit prin aceasta rsplata

binemeritat a strdaniei lor, ceilali au îne-
les, desigur, c în viitor trebuie s-i spo-

reasc eforturile, atenia i vo'na.

Numele cîtigtorilor concursului au fost

anunate în cadru festiv, la sfîritul unui bogat

program artistic prezentat de elevii colii din

Buzu. Cu acest prilej a fost remarcat din

nou arta interpretrii, graia executrii dan-

surilor populare, expresivitatea recitrilor,

simul umorului, evident în momentele vesele

prezentate.

Dar aspectul cu adevrat pozitiv, plin de

cldur sufleteasc 1-a constituit prietenia

spontan i sincer legat între copiii de la cele

trei coli. Ei nu s-au simit adversari în com-

petiie, oi prieteni, discutînd despre atîtea pro-

bleme de interes comun, cîntînd împreun i
schimbînd între ei adrese, pentru ca recenta

lor prietenie s poat continua.

De aceea, poate în primul rînd, concursul

intercolar desfurat la Buzu constituie o

inspirat iniiativ i în acelai timp o ocazie

în plus în care copiii nevztori i-au dovedit

multiplele lor posibiliti intelectuale i fru-

museea plin de puritate a sufletului lor.

Prof. SANDA LPUNEANU

Concursul la anatomia i fiziologia omului

s-a desfurat la Centrul colar nr. 1 — Bu-

cureti. Au participat elevi de la clasele a X-a
de la coala amintit i de la Centrul colar nr.

1 — Arad.

Locul I, cu nota 10, a fost ocupat de Miron

Badea (Bucureti), locul II de Carmen Ignat

(Arad) i Nuu Dragomir (Bucureti), iar locul
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III de Costin Toraa (Bucureti) i Maricica Le-
vrd (Arad). Mariana Petcu, din Arad, a

primit meniune.
La aceast disciplin, elevii au dovedit o

foarte bun pregtire, asigurat de profesorii

Lucica Bacosi (Arad) i Gh. Enache (Bucureti).

Prof. R.S. BUBA

Nota redaciei.

Rezultatele obinute la concursul de limba i litera-

tura român la clasele a Vll-a : Levente Gulacsi — I
;

Ionel Vlad (Cluj-Napoca) — II i Ionica Hanoiu (Buzu)
— III.

La clasele a VlII-a : Marcel Grecii (Cluj-Napoca)

— I ; Mariana Dogaru (Buzu) — II, Anioara ugui
(Tg. Frumos) — III.

La concursul de matematic, premiaii au fost ur-

mtorii : clasele a Vll-a : Simona Iurian (Cluj-Napoca)

— I, Elena Ungureanu (Buzu) — II i Liviu Vieru

(Tg. Frumos) — III.

Dintre participanii claselor a VlII-a, Ion Pelinel

(Cluj-Napoca) a ocupat locul I, Daniel Ctre (Tg. Fru-

mos) — II, iar Ioan ichir (Cluj-Napoca) — III.

;a
—

- mijloc de cunoatere pentru ne^zfor
(urmare din gap. a 19-a)

tere, de percepie a naturii

i în al doilea rînd, de mun-
c i autoservire. Senzaiile

primite de receptorii tactilo-

kinestezici sînt transmise sub
form de impulsuri nervoase
pe scoar, unde sînt trans-

formate în percepii, noiuni
i reprezentri, adic în pete

de cunoatere. Prin aciunea
de palpare activ, nevzto-
rul cunoate nu numai unele
particulariti ale obiectelor

percepute prin ceilali anali-

zatori, dar sesizeaz i ele-

mentele specifice celui tactil-

kinestezic ca : greutatea, du-

ritatea, elasticitatea, netezi-

mea, gradul de rece i cald,

durerea etc, fapt care face

ca noiunile i reprezentrile

pe care le formeaz s fie

reale. Mina nevztorului
scrie, citete, îl orienteaz în

spaiu restrîns, îl autoser-
vete i îi asigur existena.
Diversitatea funciilor mîinii

nevztorului i activitile
variate i continui ale aces-

teia duc la o perfecionare
a ei, la o posibilitate mai
mare în sesizarea unor parti-

culariti ale obiectelor, pe
care un vztor nu le-ar pu-
tea observa cu ochiul. Un
vztor nu poate citi în bra-
iile, cu degetele.

în procesul muncii, în une-
le cazuri, fie datorit unor
accidente (înepturi, tieturi
ori traumatisme) sau unor

activiti în care degetele

sînt supuse la micri dure,

mina poate s-i piard din

calitile pe care i le-a for-

mat. Este cazul nevztorilor
care lucreaz la perii, împle-
tituri din rchit etc, înde-
letniciri ce degradeaz sensi-

bilitatea tactil. Ei citesc mai
greu în braille i nu mai se-

sizeaz particularitile de
mare finee ale obiectelor. De
aceea este necesar ca în pro-
cesul muncii s se evite, pe
cît posibil, folosirea degete-
lor arttor i mijlociu de la

mîna dreapt, care au sarcini

de baz la citit i percepii.

De asemenea, este necesar
o igien permanent a mîinii,

pentru a avea pielea mai sen-

sibil, mîna fiind ochiul ne-

vztorului, în procesul 'de

cunoatere, i factor de baz
în integrarea socioprofesio-

nal.
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PRESOPUNCTURA
Ghid terapeutic (VI)

ENUREZISUL

Este vorba de infirmitatea

copiilor care urineaz în pat.

Deoarece autocontrolul urinrii

începe dup vîrsta de 2 ani i
jumtate, nu se va spune des-

pre un copil c sufer de enu-

rezis, dac pierde urin, decît

dup vîrsta de 4 ani, cînd psi-

hicul i sistemul nervos ajung

la un grad de dezvoltare ce per-

mite comanda sfincterului ve-

zical.

Dintre cauzele enurezisului

amintim : vegetaiile adenoide

i spina bifida. Medicina tradi-

ional interpreteaz enurezisul

ca o perturbare energetic în

meridianele rinichiului i vezi-

cii urinare, iar ca tratament se

recomand dispersarea surplu-

sului energetic de la aceste dou
nivele. Mai trebuie amintit c
enurezisul este una din marile

beneficiare ale acupuncturii. în

lips de acupunctor, orice per-

soan din anturajul copilului va

masa, timp de mai multe sp-
tmîni, urmtoarele puncte :

1. — „Cea mai important
viîcea" — R 3 — situat în sco-

bitura dintre maleola intern i
tendonul lui Ahile — dispersie.

Alte indicaii : colic renal,

febr cu transpiraii — disper-

sie ; febr fr transpiraie —
tonifiere.

2. — „Vasul cel larg" — V 62

— situat la vîrful maleolei ex-

terne — dispersie. Alte indica-

ii : acnee i furunculoz, du-

reri de cap — dispersie.

3. — Manevra Shiatsu

:

— pe cinci puncte situate de

o parte i de alta a liniei me-

diane posterioare, în regiunea

lombar
;

— pe linia median posteri-

oar în regiunea sacrat
;
pre-

siunile Shiatsu pot fi înlocuite

cu lin masaj liniar

;

— apsare uoar cu palma

pe ceaf. Aceast manevr va

fi efectuat întotdeauna la sfîr-

it.

FEBRA

Temperatura omului sntos
se menine constant în jurul

valorii de 37 °C datorit unui
termostat localizat în creier, nu-

mit hipotalamus. Muli specia-

liti consider febra un mijloc

de aprare a organismului îm-

potriva microorganismelor i
agresorilor care-1 invadeaz i
c folosirea medicamentelor

antitermice trebuie revizuit.

Dar tot aceti specialiti susin

c valorile foarte crescute ale

acestui mijloc terapeutic natu-

ral constituie uri risc pentru

bolnav, avînd un efect distruc-

tiv asupra celulei nervoase.

Deci, numai medicul va putea

analiza dac este cazul s se

acioneze sau nu cu mijloace

antitermice tradiionale. Ape-

lînd la vechile texte chinezeti,

aflm c energia pervers atac

meridianele intestinului gros i
ale stomacului, provocînd febra.

Se înelege c punctele cele

mai eficiente se gsesc pe aces-

te meridiane. Astfel, pentru o

febr de durat, punctul ce tre-

buie masat va fi ,,Mlatina si-

nuoas" — IG11 — situat la

extremitatea extern a pliuluj

cotului — dispersie, la care se

adaug i punctul denumit

„Marea vertebr" sau „Punctul

hipofizei" — VG 14, situat sub

vertebra VII cervical — dis-

persie. Alte indicaii : tuse, du-

reri cervico-dorsale — disper-

sie.

Mai este menionat ciupirea

cu dou degete a pielii, pe faa
lateral a gîtului, sub unghiul

maxilarului, la nivelul unde
pulseaz artera carotid, urmat
de masaj pe traiectul arterial,

în jos, spre clavicul.

GREURILE

De cele mai multe ori sîait

consecina unei proaste funcio-

nri a ficatului, vezicii biliare

i stomacului. Acelai fenomen

dezagreabil îl întîlnim i la

gravide, la bolnavii constipaî

i în unele stri alergice, chiar

numai la vederea sau mirosul

unor alimente. Dup medicina

tradiional, greurile se dato-

resc unui exces energetic în

„Focarul mijlociu". Greurile

pot aprea în timpul unei cl-
torii cu avionul, vaporul sau

maina (ru de micare — kine-

toze).

Pentru înlturarea lor, vor

fi reinute urmtoarele dou

puncte :

— ,Poarta linitit" — R21,

situat mai jos de vîrful osului

stern i puin mai în afar, pe

marginea ce unete coastele VI

i VII — dispersie. Alte indi-

caii : lipsa poftei de mîncare

— tonifiere ; senzaie de nod în

gît — dispersie.

— „Bariera intern" — VS 6

— situat la dou msuri deasu-

pra mijlocului pliului pumnu-

lui — dispersie.
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MASAJUL
membrelor inferioare (I

MASAJUL
REGIUNII FESIERE

Aceast regiune cu forma ro-

tunjit, dat de muchiul mare-

le fesier, este limitat, în sus

de creasta iliac, iar în jos de

plic fesier. Muchiul marele

fesier are rolul de redresare a

bazinului pe femur, pentru

meninerea staiunii verticale.

Sub piele se gsete un strat

abundent de grsime. Muchii
fesei sînt trei muchi fesieri

(mare, mijlociu i mic), pirami-

dalul, gemenii superior i infe-

rior, obturatorii intern i extern,

ptratul crural. Sub aceti

muchi se afl un esut celulo-

adipos, care comunic cu bazi-

nul prin marea scobitur scia-

tic i cu groapa ischiorectal

prin mica scobitur sciatic.

esutul celuloadipos este str-
btut de vase i trunchiuri ner-

voase importante, care ies din

bazin : nervii marele i micul

sciatic, nervii ruinoi interni,

artera fesier cu venele i ner-

vul ci, artera ischiatic. . Am
amintit aceste formaiuni fra-

gile, pentru c ele trebuie me-
najate în masajul profund al

regiunii.

Masajul regiunii fesiere se va

executa cu pulpa degetelor reu-

nite, constînd din neteziri i
presiuni, urmate de vibraii,

mai insistente la piica fesier

i la nivelul marii scobituri sci-

atice — în cazurile de nevral-

gie sciatic. Dac persoana pe

care executm masajul este

obez, se practic frmîntri
energice, petrisajul executîn-

du-se plan cu plan, de la supra-

fa, ctre profunzime.

MASAJUL ARTICULAIEI
COXOFEMURALE

Acest masaj este dificil de
executat datorit musculaturii
abundente, care înconjoar arti-

culaia. La capsula articular se

poate ajunge numai prin dou
puncte : a) la nivelul inseriei
muchiului croitor, pe partea
lui intern, unde ptrundem
prin apsare, executind micri
vibratorii i b) între trohanter
i tuberozitatea ischiatic, unde
se ptrunde punînd bolnavul s
fleeteze genunchiul i s fac o

uoar abducie a coapsei. în

aceast zon se execut de ase-

menea un masaj vibrator i
chiar batere.

Dup ce s-a executat masajul

în aceste dou puncte, se exe-

cut micri active i pasive în

articulaie, dup cum urmeaz :

flexiune i extensiune a coapsei

pe bazin, abducie i adducie a

coapsei, cireumducie i rotaie.

Aceste micri sînt foarte im-

portante în recuperarea articu-

laiei oldului — mai importan-

te chiar decît masajul propriu-

zis.

MASAJUL COAPSEI

La coaps, care are forma

unui trunchi de con cu baza în

sus, distingem dou regiuni :

regiunea femural anterioar i
regiunea femural posterioar.

Regiunea anterioar cuprinde

muchii : tensorul fascia lata,

croitorul, cele patru poriuni ale

cvadricepsului crural, dreptul

intern, pectineul i adductorul.

Pielea acestei regiuni este mai

groas pe partea lateral i
foarte mobil. în aceast regiu-

ne, masajul trebuie s respecte,

în partea superioar a regiunii,

triunghiul lui Scarpa, prin ca-

re trec artera i vena femural,
nervul crural, artera cvadricep-
sului, artera femural profund,
numeroi ganglioni i vase lim-
fatice. Pe partea intern a coap-
sei trece vena safen intern.

Triunghiul lui Scarpa este o
formaiune anatomic delimi-
tat în afar de marginea in-

tern a muchiului croitor, în-
untru de marginea extern a
adductorului mijlociu i în sus
de aponevroza marelui oblic,

care dubleaz plic inghinal.

Regiunea femural posterioa-
r are pielea de asemenea mo-
bil, cu excepia prii externe.
Muchii acestei regiuni sînt :

semitendinosul, lunga poriune
a bicepsului crural i scurta
poriune a bicepsului crural.
între aceti muchi se gsete
nervul sciatic.

Pentru masajul coapsei, bol-
navul va sta în decubit dorsal,
începem netezirea cu presiunea
bimanual, mai întîi pe faa an-
terioar i extern, apoi pe faa
posterioar i intern, dup ce
am aezat bolnavul în decubit
ventral. Netezirea se execut cu
plicele aezat pe faa anterioar
i cu celelalte patru degete pe
faa posterioar a coapsei, în-

cepînd de la genunchi în sus
ctre baza coapsei. Urmeaz
frmîntarea, care se execut cu
energie, sub toate formele, de
la presiune cu o singur mîn
sau cu ambele fnîini în petrisaj,

cu torsiune a musculaturii (cva-

dricepsul sau musculatura pos-
terioar a coapsei). La coaps
se pot aplica mîngluirea i
bateri, care la obezi se fac des-

tul de puternic.

în regiunea lateral a coapsei,

pe tensorul fascia lata, se face

masajul cu dosul falangelor, sub

form de pieptene, de jos în sus.

Dr. Cr. STEFÂNESCU
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i DEZVOLTAREA OCHILOR
i de la natere,
pîn la pubertate
si evoluia vederii
Comparativ cu alto organe,

la natere, ochiul este rela-

tiv bine dezvoltat. Pîn la

vîrsta adult, el crete în vo-
lum de aproximativ trei ori,

în timp ce în acelai interval
volumul corpului crete de
20 de ori. în primii trei ani
de via se realizeaz aproxi-

mativ 3/4 din creterea post-

natal.

Segmentul posterior al glo-

bului ocular are o dezvoltare

mai lent, care înceteaz în

jurul vîrstci de 15 ani. între

funciile principale ale ve-

derii, citm : perceperea lu-

minii, distingerea culorilor i
perceperea imaginii obiecte-

lor, a formelor, a poziiilor

i a micrii.

La natere, copilul are

ochiul hipermetrop, cu o pu-

tere redus de acomodare,

funcie ce crete pîn la pa-

tru luni. Vederea binocular

se organizeaz pîn la trei

ani, se îmbuntete pîn la

cinci ani i devine perfect

în jurul vîrstei de opt ani,

cînd apare i vederea stereo-

scopic (de profunzime).

Pîn la 18 luni, copiii sînt

potenial strabici ; cînd stra-

bismul este monocular (uni-

lateral), exist o diferen de

dioptrii al celor doi ochi, unul

avînd o vedere mai redus.

Strabismul periodic sau per-

manent poate s apar ca ur-

mare a slbirii capacitii de
coordonare a mecanismelor
de vizionare, a imaginilor

retiniene sau, cum am men-
ionat mai sus, i ca urmare
a unor defecte grave de re-

fracie la unul din ochi, ceea
ce împiedic impulsul pentru
vederea cu imagini fuzionate.

La natere, copiii au ten-

dina de fixare monocular
a obiectelor, dar la o lun i
jumtate sînt de-acum pre-

zente relaiile de fixare i
convergen binocular. Ele

se stabilizeaz o dat cu per-

fecionarea acomodaiei (ve-

derea la diferite distane).

La natere, ochii copilului

sînt insensibili la culoare ; la

ase luni devin sensibili la

culorile rou, portocaliu i
galben, cu mare lungime de

und i de la 18 luni percep

i culorile de lungime scurt

de und ; la doi ani diferen-

iaz culorile fundamentale

i selecioneaz obiectele de

forme asemntoare, dup
culoare.

în al treilea an, copiii dife-

reniaz obiectele dup for-

m. Cînd încep s mearg,
caut s disting marginea

obiectelor, deosebirile dintre

ele i s se orienteze în spa-

iu ; dup un mers de cîteva

sute de metri, recunosc locul

de unde au plecat. Precolarul

situînd obiectele în spaiu,

le remarc fa de corpul lor,

sus-jos-stînga-dreapta-deasu-

pra-dedesubt. în aceast pe-
rioad poate aprea mai evi-

dent strabismul i de aseme-
nea se poate depista miopia.

în primii ani de via, pot
exista tulburri vizuale, care

cer un examen de speciali-

tate : anomalii ale globilor

oculari i anexelor lor, de-
plasare prudent, pipire sau
privirea cu un singur ochi a
obiectelor, aprecierea defici-

tar a obiectelor în spaiu,
a perceperii culorilor, lcri-
mare continu, înroirea

ochilor, indispoziie general
dup efort intens vizual. în-

tre 6—10 ani acuitatea vi-

zual crete cu aproximativ

60<Yo, iar sensibilitatea vizua-

l cu 85%, de asemenea dife-

renierea literelor. Aproxi-

mativ 1—2% din copii pot

prezenta discromatopsii (tul-

burri în distingerea culori-

lor). La consultaiile oftalmo-

logice de rutin ale colarilor

s-au remarcat scderea hiper-

metropiilor i creterea mio-

piilor, precum i traumatis-

me oculare, oarecum frec-

vente în colile profesionale.

Este indicat ca în perioada

precolar i colar, copilu-

lui sau elevului s i se fac
un examen oftalmologie

complet.

Dr. Aurel ROSIN
Policlinica universitar Titan
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• La sfîritui lui septembrie 1986 a încetat din via
cunoscutul nevztor francez Pierre 'Henri. Nscut în

anul 1899, la Paris, el i-a pierdut vederea la 13 ani.

La 23 ani a fost numit profesor de- matematic i tiine
la Institutul naional al tinerilor nevztori, din Paris.

Din 1932, el coordoneaz învmîntul general pentru cei

fr vedere i vreme îndelungat administreaz socie-

tatea pentru plasarea i ajutorarea absolvenilor Insti-

tutului naional. în 1960 se pensioneaz, iar în anul 1964

este distins pentru meritele sale deosebite în domeniul
tiflopedagogiei, cu „Palmele Academice", în gradul de

comandor.

In anul 1926, Pierre Villey îi propune s devin
administrator al Asociaiei „Valentin Haiiy", în care

calitate activeaz timp de 52 de ani. Pîn la cel de-al

doilea rzboi mondial, a activat i în funcia de conser-

vator al Muzeului „Valentin Haiiy" i animator al comi-

siei de studiere i aprobare a noilor invenii tiflotehnice.

La dispariia tragic a lui Pierre Villey (octombrie

1933), Perre Henri devine i redactor al revistei ,,Valen-

tin Haiiy".

In 1944, public prima lui carte, intitulat „Viaa
nevztorilor", care pîn în 1969 apare în patru ediii.

In 1952, cu ocazia centenarului morii lui Louis Braille,

a publicat volumul „Viaa i opera lui Louis Braille",

care a rmas pîn astzi o carte de referin (lucrare

tradus i în limba român). Pierre Henri a reprezentat

Frana în comisia UNESCO, pentru unificarea sisteme-

lor de scriere braille pe plan mondial. în 1962, devine

i director al Bibliotecii Braille.

Pentru toate meritele sale, în anul 1952, statul fran-

cez 1-a fcut cavaler al Legiunii de onoare i zece

ani mai tîrziu 1-a ridicat la gradul de ofier al ace-

luiai ordin. Pierre Henri a mai publicat „Secolul lumi-

nii i nevztorii", „Nevztorii i societatea" (tez de

doctorat), „Femeia nevztoare", „Copilul nevztor"
i ,,Valentin Haiiy — primul institutor al nevztoriloi".

In sfîrit, trebuie s amintim c Pierre Henri a con-

tribuit în mod substanial la crearea sistemului extins

al abreviaiei ortografice braille, întocmit de M. de la

Sizeranne.

@ Atletul englez Bob Mathcw, în vîrst de 23 de ani,

«ste considerat a fi la ora actual, cel mai rapid aler-

gtor nevzicr din lume. El a cîtigat probele de 400,

£00 i 1530 m la concursurile internaionale ale handi-

capailor, de la Soîia (1983) i de la New York (1985).

Rezultatele pe care le-a realizat sînt comparabile cu

cele ale alergtorilor valizi. Acest fapt d btaie de

cap la antrenamente, întrucît se gsete greu un înso-

itor care s alerge în pas cu ci.

în prezent, Bob Mathew se antreneaz i pentru pro-

bele de pentatlon. Toi specialitii sînt uimii c un

ncvztor poate realiza asemenea performane.

anul 1974 a început s funcioneze un al doilea studio
de înregistrare, iar în 1976 au fost înfiinate fonoteci
în toate oraele principale ale rii. Astzi numrul
benzilor i casetelor împrumutate anual se ridic la

80.000. Se estimeaz c în cincinalul actual (1986—1990),

numrul de cri înregistrate va crete în fiecare an cu
120, iar cel al abonailor cu 130.

9 Magazinul de mijloace ajuttoare i articole pen-
tru nevztori, din Drcsda a fost înfiinat în timpul pri-
mului rzboi mondial i în martie 1945 a fost drîmal
pîn la temelie de un bombardament. Astzi, complet
refcut, desface o scrie întreag de produse utile nev-
ztorilor i ambliopilor, de la hîrtie de scris i tblie
braille, pîn la pichturi, maini de scris obinuite, tele-
vizoare de mrit scrisul pentru ambliopi, cîntare, cea-
suri, termometre, barometre etc, toate special construite
pentru a putea fi folosite în mod independent de nev-
ztori. Exist articole pentru uzul colilor, al tehnicie-
^lor, al gospodarilor, pentru viaa de toate zilele, pentru
distracie etc. Magazinul este administrat de Asociaia
ncvztorilor i ambliopilor din K.D.G. Vînzrile se fac
fie direct, fie prin pot. Pentru a-i ajuta pe cumpr-
tori în alegerea articolelor, asociaia editeaz permanent
un catalog la zi al tuturor mrfurilor disponibile.

® In Italia a fost pus în vînzare, cu începere din

cel de-al doilea semestru al anului trecut, aparatul
„variobraille". Acesta este un dispozitiv electronic cu
claviatur braille i o linie de afiaj de 20 semne braille.

Cu ajutorul claviaturii se pot introduce în memoria apa-
ratului texte pîn la un volum de 12o pagini braille,

de format 35 x 25 cm i poate fi conectat la un aparat

de tiprit în negru sau în braille, cele înmagazinate în

memorie fiind reproduse în serie. Variobraille-ul poate

fi legat i la un computer pentru a efectua diverse

calcule, ale cror rezultate s apar pe linia de afiaj.

Aparatul are dimensiunile de 345 x 250 x 60 mm i cânt-
rete 5 kg, fiind uor transportabil. Acest dispozitiv

va marca, cu siguran, o nou extindere a autonomiei

nevztorilor, atît în coli, cît i în activitatea profe-

sional sau viaa de toate zilele.

® Anul trecut, ncvztorii din Republica Democrat
German au srbtorit 30 de ani de la înregistrarea pri-

mei cri pe band magnetic. Astzi, fonoteca Biblio-

tecii Centrale din Leipzig numr aproximtiv 450Q de

titluri, îregistratc atît pe role, cît i pe casete. Cea mai

voluminoas dintre aceste cri este „losif i fraii si",

do Thomas Mann, a crei lectur dureaz mai mult

de 79 de ore.

© în 1987 se împlinesc 20 de ani de cînd nevztorii

cehoslovaci au început s înregistreze cri pe band
magnetic. Pentru satisfacerea tuturor cererilor, din

© în 1986, nevztorii bulgari au srbtorit 65 de

ani de la începutul activitii organizate, a celor fr
vedere din tara lor. într-adevr, în 1921 au fost îr.fiin-

VIA NOU, nr. 2 — 1987 27



ae : Societatea nevztorilor bulgari, Societatea nev-
ztorilor bulgari invalizi ele rzboi. Societatea nevz-
torilor din accidente de munc i Societatea pentru pro-

tecia nevztorilor.

Astzi, interesele nevztorilor bulgari sînt aprate
de o organizaie unic, bazat pe principii moderne,
care obine succese deosebite iii educarea, pregtirea
profesional, plasarea în munc i încadrarea în socie-

tate a tuturor deficienilor de vedere.

urmtoarele teme : 1. Mobilitatea ca element de baz
in integrarea social a nevztorilor. 2. Mijloacele aju-

ttoare pentru mobilitate, avantajele i limitele lor. 3.

Stabilirea i perfecionarea programelor privitoare la

mobilitate. Au fost prezentate 16 referate de ctre repre-

zentani din 12 ri. Concluziile conferinei au fost con-

semnate într-o rezoluie.

& La sfîritui lunii mai 1985, s-a inut la Sofia

prima edin a Comitetului de readaptare, pregtire
profesional i plasare în munc a celor fr vedere,

din cadrul Uniunii Mondiale a Nevztorilor. Au fost

reprezentate 11 state. Discuiile au fost conduse de
IÎ.I.M. Dcsai (India), preedintele comitetului. S-au dez-
btut : colaborarea cu Organizaia Internaional a Mun-
cii, de pe lins Naiunile Unite, formarea în cadrul
acesteia a unui comitet tehnic, strategia privitoare Ia

pregtirea profesional a ncvztorilor, pîn în anul

liOOO, activitatea de pîn acum i cea de viitor în leg-

tur cu deceniul invalizilor, anunat de Naiunile Unite

(1S33—19D-) i alte cîteva probleme.

înainte de a prsi ara, membrii comitetului au

vizitat întreprinderile „Uspeh" din Sofia i din Plovdiv,

ale asociaiei nevztorilor.

9 La Barbados, o insul din Indiile de Vest, a aprut
o marc potal cu o tinr care scrie la o main
braille. Se consider c este pentru prima dat cînd
pe o marc potal se imprim o main de scris braille.

® La 6 iunie a.c, s-au împlinit 35 de ani de cînd
a luat fiin Uniunea invalizilor din Cehoslovacia, care,

chiar de la început, a devenit membr a „Frontului

naional", cptînd în felul acesta i un important rol

politic i social.

In cei 35 de ani care au trecut de la înfiinare,

uniunea s-a dezvoltat fr încetare i astzi joac un
binemeritat rol în viaa economic i cultural a rii.

© Comitetul executiv al Uniunii Mondiale a Nev-
ztorilor a ales in edina pe care a inut-o la New
York, în zilele de 7—9 octombrie 193G, pe Pedro Zurita,

în funcia de secretar general al su.

Pcdro Zurita a funcionat mai înainte ca responsabil

cu relaiile internaionale, al Asociaiei nevztorilor

spanioli.

® Renumita balerin cubanez, Alicia Alonso, care

este puternic handicapat vizual, conduce în prezent un

curs de- „psihobalct". Acesta este o form de tratament

pentru copiii cu probleme psihoemoionale. in grupa

ei intr copii între 2 i 15 ani, care în afar de pro-

bleme psihice, sufer i de defecte de vedere sau de

auz. Exerciiile de balet îi ajut pe acetia s îi dep-

easc handicapul psihic, s capete mai mult încredere

în ei înii i s se mite cu mai mult dezinvoltur.

© Anul trecut, s-au împlinit 180 de ani de la înfiin-

area primei coli pentru nevztori din Germania. Ea
a fost creat la îndemnul lui Valentin Haiiy, Ia Berlin,

cu sprijinul regelui Prusiei.

® Primul director al colii a fost August Zeune,.

remarcabil pedagog, care s-a folosit i de experiena

nemijlocit a Iui Pcstalozzi. Zcunc a întocmit pentru

coal, manuale i materiale didactice (hri, globuri

geografie etc.) i a folosit sistemul klein de scriere în

relief. (L. Braille se va nate abia la 3 ani de la înfiin-

area colii). A. Zeune, nscut în 1778, ca fiu al unui

profesor universitar, a devenit el însui profesor de

geografie i filologic. A condus coala timp de mai bipe-

de 40 de ani.

© In octombrie 1986, a avut loc Ia Tirrenia (Italia),

prima conferin asupra mobilitii i orientrii, orga-

nizat de Uniunea european a nevztorilor. Au parti-

cipat delegai din 18 ri europene i observatori din

Statele Unite, în total 150 de persoane. Conferina a

avut loo într-o frumoas cas de odihn n Asociaiei

nevztorilor italieni i a durat 3 zile. Au fost discutate

® La Nagoia, în Japonia, apare din toamna anului

1C&5, o revist braille în limba englez : „Japan Braille

News". Ea se adreseaz persoanelor interesate în limba

englez, elevilor de la colile de ncvztori, precum i
nevztorilor care locuiesc în Asia de Sud-Est i în

Oceania. Kevista public informaii din Japonia, precum

i articole pe diverse teme : educative, sociale, cultu-

rale etc.
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• Intre 1—8 august 1987 va avea loc la Varovia
In organizarea Asociaiei nevztorilor polonezi i a
revistei esperanto, cel de-al 55-lea Congres al esperan-
titilor nevztori. El se va desfura sub lozinca „Espe-
ranto în slujba pcii i readaptrii nevztorilor".

9 In zilele de 25 i 26 septembrie 1986, a avut loc
la Bruxelles (Beljia), în organizarea Comitetului belgian
al ncvztorilor i al Uniunii europene a nevztorilor,
un important seminar cu tema ,.Cercetarea, dezvoltarea,
producia i distribuirea mijloacelor ajuttoare pentru
deficienii de vedere." Discuiile au fost pertinente i
s-au concentrat îndeosebi asupra standardizrii mainilor
de tiprit în braille, asupra produciei de aparatur
electronic de tip „paperless", a aparatelor cu voce
sintetic, a celor de citit, precum i a diverselor aparate
optice de mrit, în folosul ambliopilor.

Lucrrile seminarului s-au încheiat prin adoptarea
unei moiuni finale.

• Directorul general al Institutului naional pentru

nevztori din Londra a protestat energic împotriva pla-

nului guvernamental, care prevede ca nevztorii i alte

categorii de invalizi s nu mai aib acces în slile de
cinematograf, decît dac au un însoitor. El consider
c aceasta i-ar izola de societate pe deficieni, fiind o

msur de discriminare.

Grupaj întocmit de
ing. Liviu PACURAKIU

înghe Liviu Kaeu_rcuriu

UX. MS" cLl'ovvu. <Lz~ CÂs*-oL a. olAj-So-CvuT^

\AxjiaaSL tec IzA âdu t>aoiM.e&jt- «iL c&fcAAt %dubt__

Dubla aniversare a lui Vasile Chintovan

(urmare din pag. a 9-a)

O obin îns numai cei ce

persevereaz zi de zi, ceas de

ceas, numai cei ce tiu i pot

pune interesele obtei mai

presus decît cele personale.

Tovarul Vasile Chintovan

nu se poate plînge. în frun-

tea unitii pe care o con-

duce, el a obinut rezultate

cu care orice colectiv de

munc s-ar putea mîndri.

Dup mai multe locuri frun-

tae ocupate în întrecerea

socialist pe jude i pe ar,
la loc de cinste, în panoul cu

diplome i distincii obinute

se afl i diploma de coo-

perativ frunta pe ar, în

1968.

Edificatoare pentru cei ce

vor s cunoasc procesul me-

reu ascendent de dezvoltare

a Cooperativei ,,Munca" i în

special a activitii pentru

nevztori sînt cifrele ce ur-

meaz, cifre care, comparate

cu cele de acum 25 de ani,

vorbesc de la sine.

Dac acum 25 de ani coo-

perativa numra 325 de coo-

peratori, dintre care 16 erau

nevztori, astzi numrul

lor este de 956, dintre ace-

tia 154 fiind fr vedere. Ru-

gm pe cititori s urmreas-

c repartizarea lor, pe secii,

în lumina celor artate mai

sus. Astfel : metal — 74, car-

tonaj— 39, perii-tîmplrie—

24, împletituri — 8, marochi-

nrie — 4, alte activiti— 5.

în încheierea acestor rîn-

duri, ce-am mai putea ad-
uga la cele artate mai sus,

de unde se-nelege c un om
exist, triete i muncete

cu spor de 25 de ani, în

fruntea colectivului su, de-

cît cele spuse odinioar de

Epictet : ,,La toate greutile

vieii tale caut în tine pu-

terea cu care s le poi ine

piept. La ispita frumuseii tu

ai înfrînarea ; la greutatea

muncii, Curajul ; la vorba rea,

rbdarea. i cînd ai ajuns la

aceast deprindere, nimic nu

mai poate rezista în calea

ta".
Moise CIORBA

VIAA NOUA, nr. 2 — 1987 29



3I10XA HHKOJ1AE HAyiUECKy

K)6iuieîi IX' ro Kourpecca PyMbincKofi KoMMyHHCTii-

qecKoft napTini eocTaBJiaeT rjih Bcefi CTpaHbi OTpawa-

lomuft noBOA na nyrb, no KoiopoMy npoiu.in b Te 22

roAa, a TaKiKe noAwpKiiBaHneM WH3iieHHOH pojin, ko-

Topyio HMe.i h HMeeT TOBapnm, HiiKOjiae HayuiecKy, reHe-

pajibHHii ceKpeiapb napTHH, b flocrHxe-HHH" bcihkhx

peBojnomionHbix npeoopa30Bannft, KOTopbie ii3MeHHJin

o6pa3 CTpaHbi n KOTopbie o6pa30Ba.m >KHByto xpomiKy,

9Toro BpeMemi, necpaBHeniiyio na cBeie.

KOHKyPC «^Py3b5I KHHTH EPAH»

— H3AaHMe 1987 —

<&nna.i KOHKypca «,H,py3bH Kiiiirn 6pafi», 6yji.ymi na

CBoeM 29-om H3flaHHH, Gbi.i opranii30Ban b stom roAy

cpHJiJiHajioM Ban Mape.

TeMon KOHKypca cjiyiKHJia Kimra «Tio caeAaM ,H,e.Ta-

Bpaimn» (nucaTe.ib-peajiHCT, pyMbiiicKiifi kphtiik, opaiop

ii ncwiHHK ;
1858— 1918) 3mhjihh Ct. MHJinqecKy. Bce

16 KOHKypCHTOB, npeACTaBHTCTII TCppiITOpiia.lbHblX cpii.ri-

jinaji aecounai;nH Aoi<a3ajiH oqeHb xopouiyio noAroTOBKy.

riepBoe MecTo 3aHHJin ,H,>KeopA}KeTa Bupjiaii (On.i.ma;i

Tr. Mypeiu), BTopoe mccto Mapnn CaHAy (<Piuijmaji

KpaioBa), a TpeTbe MecTo IleTpy CTpsyu (Onjumaji K.ny>K-

HanoKa).

KOHKyPC HP03bI H I1033HH

— H3AaHHe 1978 —

Ha JiHTepaTypHOM Koiu<ypce 3Toro roAa, opraiiH30-

Baimoro nainefi accou.nau.Hefi npHHHJiH ynacTue 18 aBTO-

poB c paSoraMH b cTHxax, 10 pa6oT b npo3e h Tpn smi-

rpaMMHCTa.

no no33HH, nepBoe Mecro 3aHH.i Mofice Hop6a (<&hji-

jinaji OpaAfl) 3a no33Hio «noii h cero/iiia», BTopoe Mecro

ManAofi Mafiep (<DHJi.iiia.i Byxapecia), 3a „Ha ABope
AO>KAb» ii TpeTbe mccto Bnope.iOM lInopan («ÎHijuiHaji

BaKsy) 3a «rimno3». Bhjih Bpy<ieina T-pn noxBajibiibie

rpaMOTbi Ojropa KpucTuaHy (Oh.t. Eaicay), Ba.nepuy

Mypeinan (BoTouiaHb) h Bnope.iy lllep6aii (A.iSa IOjihh).

no npo3e, nepBoe Mecro 3ansu Mofice MopSa (<î>hji.

OpaAn), no paSoTe „Hoib BOcnoMHiiaHHft», BTopoe MecTo

O/iopn KpucTiiaH (<&vui. BaKsy) no pa6oTe «HcTHHHbiii

paccKa3» ii TpeTbe mccto BaciuncM CypyAxiiy (Oiiji.

BoTouiaHb). noxBa.ibiiaH rpaMOTa 6bi.ia BpyieH.a AypeJiHH

XloAy ($HJi.inaji ByxapecTa).

3a sniirpaMMbi 6h.th BpyMenu noxBajibiibie rpaMOTbi

Bhktop Banan; (Byxapecr) h Mapmiy CaHAy (Kpafioaa).

ABOWHOH IOBHJ1EH

BACHJIHfl KHHTOBAHA

CooTBCTCTByiomHri penopTa>K 6bu nocBHmeH Tpy-

Ao.nio6nMOMy ii BbiAaiomeMycH npeAccAaTe.no Koonepa-

THBa HiiBajiHAOB «MyHi<a» H3 OpaAHH KOTopoMy ncno.i-

Hiuiocb 50 „ner >kh3iih ii 25 „ieT AesiTe^biiocTH b paMKax
CAUHIIUbl.

Abtop 3Toro penopTa>Ka ne3pHqHi"i Mofice Mop6a

pa6oTaeT b KoonepaTHBe H3 Opa.iiin, h b TO>i<e BpeMH

HBJIÎieTCH H Ta.iaiITJlIIBblM nOSTOM ii npo3aTopo?vi. B Hac-

TonmeM !io.\iepe onyS.THKOBaHbi h abc ii3 ero no33Hfi.

UlAXMATHAfl BECHA

B nepHOA 30 jiapTa — 3 anpejia 1987 r. hmcji MecTo

b ByxapecTe HeMnuoHaT no uiaxy, npeAHasHaieHHbifi

yqeHHKâM inKO^ C 3pHTeJIbHbIMH HeAOCTaTKaMH. npHHH^H

yiacTHe 10 AeBoqeic h BOceMb Ma.ibiHKOB OAyuieBJieHHbix

nrpaTb KaK mojkho .Tynuje, htoSh ncnyqHTb npeKpacHbie

pe3y.nbTaTbi.

PenopTa>K 6bi.n iianucan npocp. Ba^epoM JJeMnaH^

IIlKO.nbHoro UenTpa K° 11 — ApaA, TpenepoM no iuaxy

cooTBercTByiomefi iuko.iu.
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Suplimentul revistei în braille apare trimestrial.

Prin intermediul lui putei lua cunotin de

toate realizrile Asociaiei nevztorilor din R. S.

România. *

Sugestiile i propunerile dv. le putei trimite

pe adresa: Revista „VIA NOUA", str. Vatra

Luminoas nr. 108^ bis, cod 73 302, sectorul 2,

Bucureti.

Costul unui exemplar — 5 lei.

Costul unui abonament anual 20 lei.

Cititorii din strintate se pot abona, adresln-

I , du-se la ROMPRESFILATELIA — sectorul export-

i import pres, P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir.

Bucureti, Calea Griviei, nr. 64—66.

s *

{
REDACIA I ADMINISTRAIA : Bucureti,

str. Vatra Luminoas nr. 108 bis, sector 2, cod

73 302, telefon: 53 6615.
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DIN REPUBLICA SOCIALIST ROMÂNIA

ANUL XIX Nr. 4 (67) 1987

CONFERINA NAfIONAU
A PARIIDUL III COMUNIST ROMÂN
în zilele de 14—16 decembrie 1987 au

avut Ioc, într-o atmosfer de puternic an-
gajare revoluionar, lucrrile Conferinei
(Naionale a partidului, eveniment politic

de major însemntate ce înscrie asemenea
tuturor marilor forumuri comuniste ale

epocii inaugurate de cel de-al IX-Iea Con-
gres, o nou dat de referin în istoria

patriei. Cu profund i nestrmutat încre-

dere în partid, cu sentimente de aleas sti-m i dragoste fa de secretarul su gene-
ral, tovarul Nicolae Ceauescu, iniiatorul

i strategul tuturor marilor înfptuiri revo-

luionare ale acestor ani, întreaga naiune
român a întîmpinat într-o deplin unitate

de gînd i fapt înaltul forum de dezbatere

i decizie, menit s marcheze o nou treapt,
superioar a înaintrii noastre comuniste.
Primit cu puternice i îndelungi aplauze, cu
ovaii, tovarul Nicolae Ceauescu a pre-
zentat, de la tribuna Conferinei Naionale,
„Raportul cu privire Ia stadiul dezvoltrii

forelor de producie, al societii socialiste

în general, ale relaiilor de producie i
sociale, al democraiei muncitoreti-revolu-

ionare, al perfecionrii conducerii pe baza

principiilor autocondu cerii i autogestiunii,

al perfecionrii i continurii procesului

revoluionar în noua etap de furire a soci-

etii socialiste multilateral dezvoltate i de
înaintare a României spre comunism".

Cea de-a cincea Conferin Naional a

P.C.R., analizînd stadiul actual al dezvol-

trii societii socialiste româneti, modul
de realizare a prevederilor celui de^al 8-Ieâ

plan cincinal a stabilit msurile necesare,

orientrile clare, ferme, în spirit revoluio-

nar, în vederea înfptuirii neabtute a ho-

trîrilor istorice ale Congresului al XlII-Ieâ

al partidului, a Programului de furire a

societii socialiste multilateral dezvoltate

i de înaintare a României spre comunism.

In faa deosebitei complexiti a proble-

melor interne i internaionale, Conferina
Naional a rspuns marilor exigene ale

prezentului, analizînd în mod aprofundat,

tiinific, pe baza concepiei revoluionare

despre lume i via a socialismului tiini-

fic, în spirit critic i autocritic activitatea

de pîn acum, trgînd concluziile i înv-
mintele ce se desprind atît din întreaga

experien a constuciei socialiste din patria

noastr, cît i din experiena mondial în

general, dînd rspuns problemelor pe care

Ie ridic actuala etap de dezvoltare econo^
mico-social a rii, a însi dezvoltrii
mondiale.

în acest sens, aplicînd cu fermitate prin-

cipiile socialiste de retribuie în raport de
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munc, pornind de la legarea strîns a ve-
niturilor de rezultatele muncii depuse de
fiecare, pe baza realizrilor din primii doi
ani, a prevederilor planului pe 1988 i pe
urmtorii ani ai cnicinalului, s-au creat con-
diiile trecerii la înfptuirea hotrîrilor
Congresului al XlII-lea privind creterea
retribuiei reale cu circa 6—8 la sut în

acest cincinal.

Imbinînd interesul general cu interesul

particular, pornind permanent de la faptul
c numai în msura dezvoltrii forelor de
producie, a societii în general, se pot asi-

gura condiiile necesare aplicrii ferme a
principiilor socialiste de retribuie, tovarul
Nicolae Ceauescu a subliniat c : „în ace-
lai timp, se va analiza acordarea unor spo-
ruri pentru pensionarii cu pensii mai mici.

Se vor înfptui neabtut prevederile pri-

vind veniturile sociale".

Fcînd bilanul activitii internaionale
a partidului, a României socialiste, în peri-

oada de peste 22 de ani, care a trecut de la

Congresul al IX-lea, se poate afirma cu în-

dreptit mîndrie c ara noastr, poporul
român au dus o politic extern consecvent
de dezarmare, de colaborare cu toate po-

poarele lumii, fr deosebire de orînduire

social, o politic de pace în întreaga lume.

Pornind de la principiile fundamentale
ale politicii noastre externe i în strîns
concordan cu politica general i iniiati-

vele Partidului Comunist Român, ale

României socialiste, ara noastr — se arat
în Raport — va aciona cu toat hotrîrea
pentru dezvoltarea relaiilor cu toate sta-

tele lumii, militînd i în continuare pentru

extinderea relaiilor cu toate rile socialiste,

pentru întrirea unitii i solidaritii lor,

pentru ca ele s se poat afirma cu putere

în viaa internaional, în soluionarea gra-

velor probleme mondiale. „Avem ferma
convingere — afirma secretarul general al

partidului — c aceast politic corespunde

pe deplin intereselor poporului nostru, in-

tereselor tuturor popoarelor Jumii, cores-
punde cauzei colaborrii i pcii interna-
ionale".

Lucrrile Conferinei Naionale trebuie

— a subliniat tovarul Nicolae Ceauescu— s dea rspunsuri clare i s elaboreze
msurile necesare în vederea lichidrii strii
de lucruri negative, îmbuntirii în toate
domeniile, asigurrii msurilor în vederea
înfptuirii neabtute a hotrîrilor Congre-
sului al XHI-lea al patridului i al celui

de-al 8-lea plan cincinal, asigurînd astfel

înfptuirea obiectivelor strategice de tre-

cere a patriei noastre într-un stadiu superior
de dezvoltare, de ridicare a României pe
culmi tot mai înalte de progres i civilizaie.

Participanii la dezbateri, dînd cea mai
înalt apreciere Raportului prezentat de
tovarul Nicolae Ceauescu de la tribuna
Conferinei i în spiritul acestui document
programatic, au examinat cu exigen i
rspundere comunist, modul cum organele
i organizaiile de partid, comunitii, toi
oamenii muncii au acionat i acioneaz
pentru îndeplinirea integral a prevederilor
de plan pe 1987 i pregtirea temeinic a
produciei anului viitor, pentru creterea
intensiv, în ritm susinut, a industriei, agri-

culturii, a tuturor ramurilor economiei na-
ionale, pe baza celor mai noi cuceriri ale

tiinei i tehnicii, pentru înfptuirea exem-
plar a obiectivelor actualului cincinal, a
programelor de dezvoltare economico-soci-

al a rii. în acelai timp, a fost exprimat
adeziunea deplin la politica extern dina-

mic, constructiv, a partidului i statului

nostru fa de iniiativele i aciunile secre-

tarului general al partidului, preedintele
Republicii, tovarul Nicolae Ceauescu,
consacrate pcii i dezarmrii, asigurrii

tuturor condiiilor pentru ca poporul român,
toate popoarele lumii s-i poat înfptui

aspiraiile de progres i bunstare într-un

climat de linite, înelegere i colaborare

internaional.

Omagiu Republicii

Bujori i lalele i crini,

Garoafe crescute in glastre,

Corole suave, lumini
Din toate grdinile noastre.

Corole strînse cu dor

De mîini de copii, i de mame,
Legate în nur tricolor,

Buchet pentru tine anume,

în numele lor, pentru ei

Prinos de adînc iubire,

Primete-1 spre gloria ei,

Acum, la aceast-mplinire.

VICTOR BÂNAC
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Concursul cultural

PE MERIDIANELE LUMII"

Pe urmele lui

6RI6GRE

în zilele de 16—18 octom-
brie 1987, în organizarea Fi-
lialei Constana a avut loc

finala celei de-a treia ediii
a concursului „Pe meridia-
nele lumii", avînd ca tem
cartea lui Valentin Ciuc „Pe
urmele lui Nicolae Grigo-
rescu".

Am fost ateptai în gar,
de ctre gazde, ca nite prie-
teni, care ne-au condus la

hotelul „Continental".

în aceeai sear, o întîlnire

cu toi instructorii culturali

i concurenii aduce în prim-
plan noi date, metode, expe-
riene, rezultate ale muncii
cu cartea braille, în discu-
iile ce se poart pe marginea
referatului prezentat de Au-
relia Pisic, instructor prin-
cipal cultural al filialei-gaz-

d, precum i alte probleme
ale activitii cultural-educa-

tive din filiale.

Seara se încheie cu o reu-
niune tovreasc, prilej de
întîlnire cu membrii filialei-

gazd, foti colegi i prieteni,

prilej de amintiri plcute.

Excursia organizat în nor-

dul Dobrogei ne-a facilitat

vizitarea unor locuri i mo-
numente istorice, precum i
a Muzeului Deltei, din Tul-

cea.

i, în sfîrit, a venit ziua

concursului. în sala clubului

antierului naval — Con-
stana s-au adunat numeroi
nevztori i membri ai fa-

miliilor lor, dornici s asis-

te la confruntarea celor 16

reprezentani ai filialelor din

toat tara.

Ana ulumete, Elisabeta Popa i Daniel Lctuii,
citigtorii, în ordine, ai locurilor I— 7/1

Dar, înainte de începerea
concursului propriu-zis, am
cunoscut noi date despre tre-

cutul i prezentul oraului
Constana, prin expunerea
ce ne-a fost fcut de Stoica
Lascu, muzeograf la Muzeul
de istorie naional i arhe-
ologie — Constana.
Un juriu competent, alc-

tuit din : Doina Puleanu, e-
fa seciei muzeului de art,
preedinte, Stoica Lascu, Eu-
gen Casian, preedintele fili-

alei organizatoare, Vlase Hu-
zum, membru al filialei i
examinator Sofica Zdrinca,
instructor cultural principal

al asociaiei, a apreciat just

rspunsurile concurenilor,
muli prezeni pentru prima
dat într-o final. Mai men-
ionez c examinatoarea con-
curenilor a fost în perma-
nen alturi de noi.

Dup epuizarea listelor de
întrebri, au intrat în baraj
reprezentanii filialelor Pi-

teti i Oradea, pentru locu-

rile I i II, Bacu i Baia
Mare, pentru locul III.

Ca i întrebrile cuprinse
în liste, i cele clin baraj au
fost competitive, în concu-
renta Filialei Oradea avînd
o adversar redutabil.
Totui, norocul mi-a surîs

pentru a treia oar, trind
în acest fel, bucuria cîtigrii
locului I la un concurs a c-
rui tem mi-a plcut nespus
de mult.

Elisabeta Popa, de la Fili-

ala Oradea, o veche activist
cu bune rezultate pe trîm
cultural a ocupat locul al II-

lea, locul III revenindu-i de-
butantului Daniel Lctuii,
de la Filiala Bacu, reprezen-
tantului Filialei Baia Mare
— Ioan Cozma — acordîn-

du-i-se meniune.
Subliniez foarte buna ori-

entare în alegerea temei de
concurs, cartea „Pe urmele
lui Nicolae Grigorescu" dînd
prilej concurenilor s p-
trund într-o lume mai puin
accesibil nevztorilor.

Ana ULUMETE
Piteti
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Profesorul nevztor Ion Vîrlan—

UN OM CU MÎINI DE AUR
Profesorul Vîrlan,

de la Centrul colar
nr. 11— Arad a îm-
plinit 50 de ani.

Ne-am propus s
scriem despre el, de-
sigur, i pentru a
maica evenimentul
în sine, dar mai ales

pentru a arta ce re-

zultate bune poate
obine un om fr
vedere într-o serie

de îndeletniciri prac-

tice cînd este stpî-
nit de curiozitatea

de a Ie duce pîn la

capt i de a se bu-

cura c le-a fcut
singur.

în primul rînd tre-

buie s spunem, pen-
tru cei care nu-1 cu-

nosc, c el este pro-

fesor de român i
istorie i c-i face
meseria cu contiin-
ciozitate.

S-a nscut la 24
ianuarie 1937, în co-
muna Drgueti, ju-

delui Suceava. A ab-
solvit coala gene-
ral special din
Cluj-Napoca în 1953,

angajîndu-se ca
muncitor perier la

Coop. ,,Munca inva-
lizilor1", din locali-

tate, în acelai timp
s-a înscris Ia liceu,

curs seral, pe care
1-a terminat în 1955.

în continuare, ur-

meaz Facultatea de
filologie-istorie, Ia

cursurile de zi. A
absolvit-o în 1959.

Pîn în 1957 a lucrat

la cooperativ, iar

de atunci ca profe-
sor suplinitor, la

coala din Cluj-Na-

poca, rmînînd a-

colo i dup absol-

Profesorul Vîrlan, la maina de tricotat

virea facultii, pîn
în 1961. Din acel
an s-a transferat la

Arad, la coala pro-
fesional nr. 6 (actu-

alul Centru colar
nr. 11), ca profesor
de român i isto-

rie, unde funcio-
neaz i astzi.

în perioada lice-

ului i apoi a facul-

tii a activat în for-

maiile muzicale ale
colii i Filialei Cluj-

Napoca, avînd o
pregtire temeinic
în acest domeniu.

în 1964 se csto-
rete. Soia sa lu-

creaz ca maistru
instructor la masaj,
la aceeai coal.
Au doi copii : unul
de 18 ani (fata) i
altul de 16 (biatul),
în clasa a X-a.

A publicat materi-
ale cu coninut tiflo-

logic în buletinul

de specialitate al

Ministerului Muncii

i în revista asocia-

iei. De muli ani

este vicepreedinte
al Filialei Timioara,
responsabil al gru-

pei sindicale a colii
i al comisiei meto-
dice de limb a

român.
Profesorul Vîrlan

a fost atras de nu-
meroase activiti
practice, manuale.
Dintre acestea l-au

interesat îndeosebi
croitoria i tricota-

jul, pe care astzi le

face cu succes, în

orele Iui libere.

Croitoria a înce-

put-o în 1968. în g-

cest scop i-a cum-
prat o main de
cusut. Apoi i-a con-
fecionat o planet
de 120/80 cm. Este
vorba de o plac de
lemn, peste care a
lipit o folie de cau-
ciuc. El aeaz hîr-

tia pe suprafaa a-

cesteia (de regul,

hîrtie albastr, fiind

mai groas), pe care
traseaz linii cu a-

jutorul unui trasor

cu roti dinat. în

acest fel, liniile se

pot percepe i pe su-

prafaa hîrtiei.

Pentru tipare, fo-

losete o carte o-

binuita de croitorie.

Tiparul se taie cu
foarfec, dup de-
sen, se aplic pe ma-
terial, se prinde în

bolduri i se decu-
peaz, în continu-
are, materialul se
asambleaz, obinuit.

Pentru executarea
custurilor în linie

dreapt, folosete
accesoriile mainii
(marginea piciorului,

a tlpii) i liniarul.

în general, lucrea-

z pentru el i fa-

milie (veste, sacouri,

sarafane, rochie, sa-

lopete, halate, fuste

.a.). Dar i pentru
prieteni. Cei din ju-
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rul su le apreciaz
ca fiind foarte re-

uite. Sigur, toate

îi iau timp, ca orice

alt lucru.

Cum a ajuns la

tricotaje ? Povestea
a început prin 1975.

A citit într-o revist
italian c muli ne-
vztori din aceast
ar se ocup de tri-

cotaje. Primele dou
maini pe care le-a

cumprat nu au fost

prea rentabile. în-

tr-o zi a citit în pre-

s un anun referi-

tor la o main mai
complet, despre
care auzise unele
lucruri. Folosirea ei

nu cere un talent de-
osebit, mecanismul

putînd fi uor de

manevrat i de ctre
un om fr vedere.

Modelele ie preia

din crile de speci-

alitate. Trebuie s
precizm c maina
respectiv are un
dispozitiv pentru lu-

crat în culori, un
programator pentru
modele i un acceso-
riu pentru trecerea

ochiurilor pe o sin-

gur fontur, cu care

se realizeaz mode-

lele perforate.

în ziua întîlnirii

noastre mi-a artat

jerseul cu care era

îmbrcat. Era fcut

de el. Apoi am a-

fîat de la colegii si
c i pentru ei con-

fecioneaz fulare,

osete, veste .a.

Profesorul Vîrlan

are mîini de aur. El

se pricepe în multe
altele. tie s scrie

la main, tie s
cînte la pian (i i-a
învat i copiii), îi
repar singur insta-

laia electric, aspi-

ratorul etc. De ase-

menea, tie s mînu-
iasc toate aparatele
casnice (maina de

spîat cu program,

mixerul .a.). A vrut

s-i cumpere i un
circular de tiat lem-

ne, dar i s-a prut
prea scump.

Este o plcere sâ-1

vezi la lucru. Cine

are ocazia, s-o fac !

Nu se va osteni în

zadar. Locuiete în

strada Narciselor nr.

21. Pîn atunci, e

bine s reinem c

profesorul Vîrlan,
nevztor din na-
tere, fr s-i ne-
glijeze profesiunea
i familia, face croi-

torie i tricotaje, ca
un specialist, confec-
ionînd în mare m-
sur, îmbrcmintea
necesar într-o cas.
Le-a învat pe toate

dintr-un îndemn l-
untric, de a meteu-
gi i a crea. i Ie

face cu plcere i
îndemînare.

E un om blajin, li-

nitit i are vorba
domoalâ a moldove-
venilor. Acum, la

împlinirea a 50 de
ani de via s-i u-

rm sntate i
succese tot mai mari
în activitatea sa

!

Florea OPRESCU

C/n concediu plcut în R.D. Germana
Conform înelegerii stabilite între Asociaia

nevztorilor din R.S.R. i Asociaia nevz-
torilor i slabvztorilor din R.D.G., anul acesta

un grup de nevztori din ara noastr, printre

care m-am numrat i eu, ne-am petrecut con-
cediul de odihn în frumoasa staiune de mun-
te, Wernigerode, în perioada 22 VI. — 11 VII.

1987. Plecarea a avut loc în seara zilei de 20.

VI. din Gara de Nord, unde am fost condui
de Cornelia Mereu, instructor social principal

la Consiliul Central al asociaiei.

în dimineaa zilei de 22. VI. 1987 am ajuns
în vechiul ora - tîrg Leipzig, unde am fost în-

tîmpinai de un reprezentant al Asociaiei ne-
vztorilor i slabvztorilor din R.D.G., care
ne-a condus prin centrul oraului, unde am
vizitat „Thomaskirche", locul în care este în-
mormîntat I.S. Bach. Aici, studenii de la con-

servatorul din Leipzig susin la org concerte

din muzica lui Bach. O parte dintr-un astfel

de concert am audiat i noi, în timpul vizitei.

Ne-a fost artat de asemenea Universitatea,

noul edificiu al Operei de Stat i cldirea unde
Goethe a scris celebra sa oper „Faust".. La
intrare se afl imortalizai în bronz Goethe i
cîiva dintre discipolii si.

Prsind Leipzigul, ne-am îndreptat spre
staiunea Wernigerode, unde am fost primii
cu mult cldur de întregul personal al Casei

de odihn a nevztorilor, împreun cu direc-r

torul ei, dr. Klaus Brehme. • ...
\

De-a lungul celor 18 zile, ne-am bucurat
de un program foarte bogat. La început am fcut
cunotin cu oraul (i împrejurimile sale)>.

care este cel mai important centru turistic din
munii Harz. „..

în imediata vecintate a staiunii se gsete,
un vechi castel construit în urm cu 750 de ani,

care a aparinut contelui de Wernigerode i în-

care acum este amenajat un foarte frumos,

muzeu.

Gazdele noastre au mai organizat i alte

excursii pentru a ne oferi posibilitatea de a cu-
noate cîte ceva din frumuseile munilor Harz.

Âm vizitat cu autocarul oraul industrial

Thale, de unde am urcat cu telecabina pe Mun-!
tele vrjitoarelor. Am fost de asemenea la pe^
tera „Trophsteinihonle" i barajul „Rapptold-
sterre", precum i în oraele Magdeburg i
Benneckstein.

Gazdele au fost tot timpul binevoitoare cu
noi i, atît la sosire, cît i la plecare au orga-i

nizat seri cultural-disractive pentru toate cele

trei grupuri de nevztori (din R.P. Bulgaria,!

R.P. Ungaria i R.S. România).
j

Am prsit R.D. German cu impresii pl-'
cute despre ara prieten.

Gavril ROCA
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polonezi
—

io concedii

in ara

Nevztorii din R.P. Polon, cu însoitorii lor,

în Gara de Nord, dup concediul petrecut la Mamaia

în perioada 13—24 septembrie 1987, un
grup de nevztori din R.P. Polon, cu însoi-
torii lor, i-au petrecut concediul de odihn pe
litoralul românesc.

In Gara de Nord, oaspeii au fost întîmpinai
de Cornelia Mereu, instructor social prin-
cipal i Petre Radu, jurisconsult la Consiliul
Central al Asociaiei nevztorilor din R.S.R.

Din Bucureti, vizitatorii i-au continuat
drumul cu trenul pîn la Constana, unde au
fost întîmpinai de Eugen Casian, preedintele
filialei din localitate. i în acest an, un transla-
tor i-a însoit tot timpul pe oaspeii strini,
fiind în permanen la dispoziia lor.

Drumul de la Constana la Mamaia a fost
strbtut cu autocarul i nevztorii polonezi
au fost cazai în vila C.X.S.C.O.M.

Pe parcursul celor 10 zile, oaspeii au avut
multiple posibiliti de a petrece într-un mod
cît mai plcut concediul de odihn. Astfel, be-
neficiind din belug de razele soarelui, ei au
putut vizita o serie de obiective turistice din

zona litoralului : Delfinariul, Acvariul, Mos-

cheea, Insula Ovidiu de pe lacul Siutghiol, unde
s-au deplasat cu vaporaul.

Pentru acest grup, s-a organizat, prin O.J.T.,

turul litoralului, cu un autocar, oaspeii fiind

profund impresionai de frumuseea staiuni-
lor româneti din aceast zon.

Turitii polonezi au asistat de asemenea, la

spectacolul de estrad ,,Cîntai cu noi, „Opti-
mitii !", prezentat de ansamblul asociaiei
noastre la Teatrul de var din Mamaia.

La sfîritul sejurului, conducerea asociaiei,

împreun cu cea a Filialei Constana, a organi-
zat o mas festiv. în cuvîntul su, preedin-
tele filialei a transmis oaspeilor salutul con-
ducerii Asociaiei nevztorilor din R.S.R., al

preedintelui acesteia, prof. Viorel Crciun.
Vizitatorii polonezi au mulumit pentru

condiiile optime, ce le-au fost oferite pe tot

parcursul ederii lor în România, exprimîn-
du-i convingerea c acest schimb de concedii
contribuie la întrirea relaiilor între asocia-

iile celor dou ri prietene.

Eugen CASIAN
Aurelia PISIC

împliniri

Sînt atîtea înc de spus

cîte gînduri n-au crescut în cuvinte,

cîte semne au durut

zrile noastre din vis.

Sînt atîtea seri de-mplinit

cîte diminei n-au mai sosit

pentru umbrele înapoindu-i semnul...

IOAN MIHAIL POPA
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Pianistul nevztor italian

Luciano Lanfranehi,

din nou în România

Unii dintre cititorii notri îi amintesc c
în octombrie 1983, cunoscutul pianist italian
a susinut un recital, la Institutul italian de
cultur clin Bucureti.

Iat c dup patru ani, ne-a vizitat din nou,
de data aceasta susinînd concerte la Craiova^
Bucureti i Ploieti.

La Bucureti, a prezentat dou concerte :

unul în ziua de 20 octombrie, în sala amintit,
al doilea în ziua de 21 octombrie, la Conser-
vatorul „Ciprian Porumbescu".

Programul primului concert a cuprins lu-
crri din Alfredo Casela, Beethoven, Scarlatti,
Albeniz i Chooin. La cererea spectatorilor, ei
a mai executat unele lucrri de Chopin.

Concertul s-a bucurat de un binemeritat
succes, ca i cel precedent, artistul remarcîn-
du-se ca un virtuoz al pianului i deopotriv
ca un fin interpret al operelor respective.

Repetm din programul de prezentare, cîte-
va date despre artist. A absolvit cu nota maxi-m i felicitri Conservatorul „A. Boito" din
Parma, clasa de pian, contitiuîndia-si apoi stu-
diile cu Alberto Mozzali. Frecventeaz ca bur-
sier cursurile de perfecionare inute de Guido
Agosti la Academia chigian din Siena. Obine
diploma de organist i compoziie pentru org
i muzic coral. Este profesor de pian la Con-
servatorul „Venturi" din Brescia, la Cursurile
internaionale de var de Ia Mezzolombardo i
la cele organizate de Societatea Jupiter din
Genova. Activitatea sa concertistic a fost deo-
sebit de apreciat atît în presa din Italia, cît
i în cea din strintate.

Dorim s precizm c dup concert, Luci-
ano Lanfranehi s-a întreinut cordial cu nev-
ztorii români prezeni în sal, amintindu-si
cu plcere de vizita fcut la sediul asociaiei.

La desprire, el ne-a rugat s transmitem
nevztorilor din ara noastr urri de bine
i sntate. De asemenea, ne-a anunat c în
luna mai va reveni în Bucureti, pentru un
nou concert.

FI. OPRESCU

Un reporter

printre

acordorii de piane

în seara zilei de 15 august 1987, orele 21,

s-a transmis la radio emisiunea ,,La sugestia
dumneavoastr", în care, pe lîng muzica ce-

rut de asculttori s-au prezentat mai multe
reportaje de la cîteva mari întreprinderi din
Bucureti i din ar. Reportajul care mi-a
atras atenia în mod deosebit a fost acela de
la Fabrica de mobil i instrumente muzicale
„Militari" — Bucureti. Reporterul a intervie-

vat mai muli muncitori ai fabricii, printre
care i pe acorclorul nevztor Dan Svescu,
absolvent al Grupului colar nr. 1, promoia
1972.

în scurtele sale rspunsuri adresate repor-
terului, Dan Svescu i-a relatat urmtoarele :

„Lucrez de 15 ani ca acordor de piane la în-
treprinderea de instrumente muzicale „Doina".
Un timp, unitatea a funcionat într-un imobil
de pe strada Cazrmii, foarte neîncptor i
necorespunztor ca spaiu pentru piane. Prin
grija partidului i a statului s-a construit în

ultimii ani aceast mare i modern fabric.
în care a fost mutat i întreprinderea noastr".

La întrebrile reporterului, cu privire la

calitile pe care un acordor de piane trebuie

s le posede, el a rspuns cu mult competen-
: „Acordorul de piane trebuie s aib un

auz muzical perfect, s dispun de mult calm
i rbdare i de o tehnic pianistic temeinic.
De asemenea, el trebuie s aib cunotine de

istoria i teoria muzicii, împreun cu o cultur

general corespunztoare".

în finalul interviului, Dan Svescu 1-a in-

format pe reporter c la secia de piane, în

afar de producia destinat pieii interne, se

lucreaz i pentru export, produsele fabricii

(piane i pianine) fiind trimise în nu mai puin
de 20 de ri din Europa i America.

Ascultînd interviul, m-am întors cu gîndul

pe calea amintirilor cînd, în 1969, din dispozi-

ia Ministerului Muncii a luat fiin o secie

i o clas de acordaj de piane, la actualul Cen-

tru colar nr. 1 — Bucureti, ambele coordonate

i conduse de subsemnatul, prin hotrîrea con-

ducerii colii respective. '

în vederea bunei funcionri a seciei, a fost

necesar procurarea a 10 truse de acordaj, pia-

ne i pianine uzate de la casele de cultur i
cluburile sindicale, precum i a unor materiale

i scule din reeaua comerului nostru de stat,
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Cîiva dintre absolvenii clasei de acordaj piane

(promoia 1972), împreun cu profesorii lor

toate fiind folosite în procesul de colarizare.

Tot în aceast direcie s-a fcut i un contract

cu întreprinderea „Doina", ca dou zile pe

sptmîn elevii s fac practic în cadrul uni

taii întreprinderii.

Emoiile au fost i mai mari la examenele

de absolvire ale elevilor i la plasarea acestora

în producie.

în prezent, spre a satisface curiozitatea fi-

reasc a cititorilor, amintim c lucreaz doar
trei acordori nevztori — doi la Fabrica de
mobil i instrumente muzicale „Militari" —
Bucureti i unul la Conservatorul „Ciprian
Porumbescu". în afar de acetia, mai practic
meseria pe cont propriu, majoritatea din cei

ce au fost calificai.

Prof. N. IONESCU

Cîntec de decembrie

Decembrie. Prima ninsoare
M-nvluie i parcm doare,
Pe albul ei, la fel ca pe-o desag
Mi se aeaz ochii ostenii.
Decembrie, decembrie...

îmi amintete c dragostea,
i ea ca o ninsoare,
M-a învat cderea din zbor.

Dar dac ninge, de ce mi se pare
în fiecare fulg o mustrare ?

Manda MAYER
J
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Alba Iulia. în august 1987 fi-

liala a organizat o întîlnire a-

mical de popice, ah i rolbal,

la Oradea, cu sportivii acestei

filiale. Au participat 13 nev-
ztori.

în gar am fost întîrapinai

de inimosul preedinte al filia-

lei, Cseppento Lajos, care ne-a
condus la hotelul „Astoria", din

localitate.

Au urmat apoi întrecerile. La
ah au cîtigat sportivii din

Alba Iulia, iar la popice i rol-

bal, gazdele.

Cu ocazia acestei întîlniri,

noi, cei din Alba Iulia, am avut
prilejul s vizitm municipiul
Oradea, staiunea Felix, precum
i locurile de munc ale ma-
sorilor.

Ioan Butu

Bacu. La clubul grupei de
nevztori din Piatra Neam
s-a organizat o conferin in-

titulat „Incursiuni în istoria

sculpturii româneti", prezenta-

t de Ionel Marin, directorul

Muzeului de istorie din loca-

litate.

în continuare a avut îoc un
concurs prilejuit de centenarul

naterii sculptorului Ion Jalea.

Juriul a fost format din : Ioan
Dominte, preedinte, Ionel Ma-
rin, Ion Hortu, vicepreedinte

aî filialei ; examinator — M-
ria Bratosin, instructor cultu-

ral.

S-au prezentat patru concu-

reni.
Sub îndrumarea instructoarei

culturale, Mria Bratosin, Ia

grupa din Piatra Neam au îoc

în fiecare lun, interesante ac-

iuni culturale.

Nicolae Mihileseu

Baia Mare. în a treia dumi-
nic a lunii august, nevztorii
din Satu Mare au fcut o ex-

cursie în Munii Zarandului.

Participanii au strbtut ur-

mtoarele localiti i puncte

de agrement : Gurslu, Zalu,
Simleul Silvaniei, Nusfalu, Po-

pasul Romanilor i Bile Bo-
ghi.

La „Popasul Romanilor'', am
participat, iîng un foc de ta-

br, la o eztoare literar cu
genericul „Rsrit de soare".

Au fost prezeni i poeii Ana
Hompot i Ion Podosu, profe-
sori ia coala general de nev-
ztori din Cluj-Napoca.

Bucuria excursiei a fost în-

tregit de vestea Comunicat
de vicepreedintele filialei, Ga-
vril Balint, c grupa noastr
va avea în curînd, un instruc-

tor social-cultural.

Mulumim pe aceast cale

conducerii asociaiei noastre,

pentru sprijinul acordat.

Gh. Dicsi

„Clubul prieteniei", al gru-

pelor de nevztori din Satu
Mare a organizat o excursie în

nordul rii, cu autocarul, pe

traseul : Negreti, Oa, „Cimi-

tirul vesel" din Spîna, Sighe-

tul Marmaiei, staiunea Ocna
ugatag, hanul „Pintea Vitea-

zul" de pe vîrful Gutin i mu-
nicipiul Baia Mare. întreaga

aciune a fost dominat de o

atmosfer de veselie i voie bu-

n. Ana Geng ne-a încîntat cu
romanele interpretate de ca,

iar copiii ne-au oferit un pro-

pram ele poezii i cîntece.

Grupa de nevztori clin Satu
Marc, cu ajutorul oamenilor
muncii din cadrul filialei i al

membrilor si îi desfoar
activitatea cu bune rezultate.

Considerm c vizita din luna
mai a profesorului Viorel Cr-
ciun, preedintele asociaiei, a

stimulat activitatea noastr.

Mulumim colectivului redac-
ional pentru consemnarea, în

paginile revistei* a rezultatelor

obinute de noi.

Gheoxghe Dicsi i
Gavril Balint

Botoani. în semestrul I. 1987,

la secia perii-mturi a Coop.
„Munca invalizilor" din Rd-
ui, s-au obinut rezultate fru-
moase in producie, datorate
muncii întregului colectiv.

Subliniem aportul tovarilor
Doina Bejucu, preedinte i
Mihai Dumitrescu, ef de sec-

ie, care s-au preocupat de a-

provizionarea cu materie prim,
precum i cu livrarea în totali-

tate a produselor, fr a se în-

registra refuzuri de marf.
Dintre muncitorii fr vede-

re s-au evideniat : tefania
Kelsch, Dumitru Coman, Vic-

tor Alexandr aie, Ioan Moldo-
van, Vasile Canilar, Ioan D-
nil, Stela i Drug Cirean i
Marin Stanciu.

Aspect din timpul excursiei fcute de nevzîorii stmreni
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Botoani. La clubul nevzto-
riior din Rdui, în prezena
unui public numeros, format din
muncitori i masori a avut loc un
concurs fulger „1001 de între-

bri i rspunsuri despre na-
tur", dup cartea cu acelai
titlu, de Elena Moldovan. în
fruntea concurenilor, care au
dovedit o bun pregtire s-au
situat, în ordine : Ioan Dnil,
Mihai Costea i Ecaterina But-
nariu.

Oswald Kelsch

în zilele de 6 i 7 august 1987,

45 de nevztori i membri ai

familiilor acestora au participat

la o excursie organizat de in-

structcarea Rodica Michiden,
în colaborare cu Coop. „Munca
invalizilor" din Rdui.

Autocarul i-a purtat pe nev-
ztori prin inuturi încrcate
de istorie i cu frumusei deo-
sebite.

Primul popas l-au fcut la

cetatea de scaun a Sucevei, apoi
la Tg. Neam i Humuletii co-

pilriei lui Ion Creang, au
strbtut Cheile Bicaztilui i
Lacul Rou, ajungînd seara sub
poalele Ceahlului, la cabana
„Izvorul muntelui", unde au pe-

trecut o sear de cîntec i joc,

pentru ca a doua zi s viziteze

barajul de la Bicaz, s se plim-
be cu vaporaul i s admire
frumuseile naturale din împre-
jurimi.

Au urciat în sus pe rvalea

Bistriei, pln Ia Broteni i
staiunea Bornelor, unde au vi-

zitat parcul cu veverie. Dup
Vatra Doinei, nevztorii au po-
posit la mnstirea Moldovia,
monument de o inestimabil
valoare a artei medievale.

Rodica Michiden

+

în vederea lrgirii posibilit-

ilor de încadrare a absolven-
ilor colilor speciale pentru ne-
vztori, Filiala Botoani în co-

laborare cu conducerea Coop.
„Zorile" din Flticeni i cu
sprijinul organelor locale de
partid i de stat, a deschis o
secie pentru confecionat arti-

cole din carton, în aceast lo-

calitate.

Dei cu un numr mic de
muncitori, secia de cartonaj,
care i-a început activitatea la

1 august 1987, ;-a realizat pia-
nul pe luna respectiv, dep-
indu-1 cu 20%.
Au contribuit atît bunele

condiii create desfurrii pro-
duciei, cît i aportul nevz-
torului Mihai Dumitru, eful
seciei.

în realizarea acestui dezide-
rat, am beneficiat de sprijinul
nemijlocit acordat de Samuel
Griegsman, preedintele
U.J.C.M. — Suceava.

Nicolae Bunduc

•

In perioada 17—20 septem-
brie 1987, un grup de nevz-
tori de la Coop. „Munca invali-
zilor' din Botoani, a fcut, cu
sprijinul unitii lor, o excur-
sie în uneie din cele mai pito-
reti zone ale trii. Ruinele ce-
tii de scaun a Sucevei, unde
au fcut primul popas, le-a rea-
mintit de trecutul glorios al
moldovenilor, iar panorama o-
ra uliii le-a oferit profilul unui
ora modern. Apoi Ia Flticeni,
ia galeria oamenilor de seam,
nevztorii au fost informai
despre acei oameni din locali-
tate, care s-au impus ca mari
personaliti ale culturii româ-
neti, în diferite domenii. Tot
aici a fost vizitat cabana
„Dumbrava minunat", al c-
rei Ioc de aezare a fost atît

de frumos ilustrat de Mihail
Sadoveanu. Urmtoarele popa-
suri, nevztorii le-au fcut la

Roman i Bacu, dup care
s-au oprit în oraul Gh. Gheor-
ghiu-Dej.
i-au continuat drumul pe

Valea Gituzului, prin Tirgu Se-
cuiesc, spre Braov. A urmat
Sighioara, unde au fost vizi-

tate vechea cetate i muzeul de
istorie din Turnul cu ceas, apoi
Tîrgu Mure, unde au admirat
ceasul floral, pentru a ajunge
s-i potoleasc setea Ia renu-
mitele izvoare cu ap mineral
din staiunea Borsec.

în continuare, au pornit spre
Durau, de un pitoresc aparte,
pin la Cetatea Neamului.

Excursionitii sper ca i în

viitor s poat participa la ast-

fel de aciuni frumoase i in-

structive.

Aurel Surugiu
+

La 31 iulie 1987, la clubul fi-

lialei a avut loc un concurs in-

titulat „Verificai-v cunotin-
ele literare".

în deschidere, Ion Dodi, in-

structor cultural a prezentat un
material referitor la împlinirea

a apte decenii de la eroicele

lupte de la Mrti-Mreti-
Oituz, purtate de glorioasa ar-

mat român.
Pe primele locuri s-au clasat,

în ordine : Alexandru Surugiu,

Ioan Todeanc i Constantin

Surugiu.
Tudorel Tupilu

Braov. La 3 septembrie 1987,

formaia „Select - grup" s-a de-

plasat la clubul nevztorilor
din Fgra, unde a prezentat

un reuit spectacol în faa mem-
brilor grupei i a familiilor lor.

Lucia Glogojan, masor în F-
gra ne-a îneîntat cu cîteva

melodii folk, compoziii proprii

i din repertoriul altor compo-
zitori cunoscui.

Spectacolul a fost urmat de

o reuniune tovreasc.
Simion Urdea

La 30 august, Filiala Braov
a organizat prin O.J.T. o ex-

cursie la Covasna.
Itinerarul a fost urmtorul

:

Braov, Sf. Gheorghe i Covas-

na, imde am vizitat frumoasa
staiune, renumit pentru apele

i mofetele sale.

Modernul han turistic „Reci",

situat la 3 km de Covasna, cu

lacul su de tratament i bazele

sportive ale complexului turis-

tic ne-au oferit multiple posi-

biliti ele distracie.

Marian Radu
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-Cu ocazia aniversrii a 85 clc

ani de la naterea scriitorului

Zaharia Stancu (1902—1974),
filiala a organizat, la grupa ma-
sorilor clin Covasna un concurs
literar, avînd ca tem romanul
„Jocul cu moartea".

El s-a bucurat de o larg par-
ticipare, dintre concureni evi-

deniindu-se : ion Jugaru, Emil
uteu i Ioan Anca.

Adriana Dihoiu

*

Craiova. Intre preocuprile
nevztorilor din cadrul filia-

lei, un loc important îl ocup
spectacolele de teatru i cele

oferite de unele formaii artis-

tice de amatori sau profesio-

niste.

Astfel, în ultima perioad am
audiat spectacolele date de
„.Rapsodia român", din Bucu-
reti, „Nicoiae Blcescu", din
Craiova, precum i de formaia
artistic de amatori a U.J.C.M.
— Dolj.

Nu sînt neglijate nici excur-
siile. Duminic de duminic,
pîn toamna tîrziu grupuri de
nevztori s-au îndreptat spre
punctele de agrement din apro-
pierea oraului.

S-a împlinit un an de Ia da-
rea în folosin a slii de festi-

viti a U.J.C.M. — Dolj, situ-

at în cadrul complexului din
cartierul „1 Mai". In timpul
care a trecut de la inaugurare,
sala a gzduit o serie de spec-
tacole muzicale, precum i con-
ferine, organizate de Univer-
sitatea cultural-tiinific din
localitate. Menionm c în a-
ceeai cldire se mai afl un
cabinet medical i o microcan-
tin.
înc o dat ne exprimm

mulumirile tuturor acelora ca-

re s-au ocupat i se ocup ca

viaa oamenilor muncii din ca-

drul Coop. „Struina" s fie

cît mai plin de satisfacii.

Marin Sandu
•

Cluj-Napoca. în cinstea zilei

de „23 August", în cadrul fili-

alei au fost organizate diferite

aciuni cultural-educative, la

care au participat numeroi ne-
vztori. Amintim cîteva dintre

ele.

— conferina intitulat

„Semnificaia actului istoric de

la 23 August 1944", care a fost

audiat de un mare numr de

nevztori i de membri ai fa-

miliilor lor ;

— concursul cultural „Rea-
lizrile obinute de ara noas-

tr în cei 22 de ani care au tre-

cut de la Congresul al IX-lea",

cîtigat'de Vasile Pop
;— concursul de ah de la

clubul filialei, dotat cu cupa „23
August", citigat de Dumitru
Ceuc ;

— în zilele de 13—14 august

au avut loc întîlniri amicale de

ah i popice între echipele co-

operatorilor nevztori din mu-
nicipiile Cluj-Napoca i Piteti.

La popice au citigat pitetenii,

iar la ah cei din Cluj-Napoca ;— în vitrina de la sediul fi-

lialei s-a aranjat un fotomon-
taj. Au fost expuse cu acest

prilej cri scrise de nevztori,
reviste în braille, aparate tiflo-

tehnice, fotografii cu aspecte

din munca i viaa celor fr
vedere, precum i obiecte con-

fecionate de ei. Zilnic, în faa
acestei vitrine se opresc nume-
roase persoane care cerceteaz,

cu atenie, exponatele. Conside-

rm c vitrina contribuie foarte

mult la popularizarea în rîndul

celor cu vedere, a posibilitilor

noastre.

Pompei Mîc

Iai. La clubul nevztorilor
a avut loc vin concurs trimestri-

al, cu tema „Contemporan cu

veacul XX", folosind ca biblio-

grafie cartea cu acelai titlu a

scriitorului Emilian lonescu. Au
participat nevztori de la gru-

pele din Iai i Bîrlad.

Nicoiae Pascal

*•

In cadrul unei duminici cul-

tural-educative desfurat la

Iai, a avut Ioc o conferin cu

tema „43 de ani de la Elibera-

re", i o sear literar „Michel-
angelo, sonctistul".

Vasile Grvneanu

De curind, la Iai a avut loc

un concurs fulger intitulat „Noi
întrebm, dumneavoastr rs-
pundei". Printre cîtigtori,
s-au numrat : Vasile Grv-
neanu, Romeo Moraru i Gh.
Leonte. Concursul a fost urmat
de o reuniune tovreasc*

*

Tot la Iai s-a organizat o
duminic cultural-educativ în

cadrul creia s-au desfurat :

o conferin cu tema „Sectele

religioase — centre ale obscu-
rantismului" i o sear literar
intitulat „Umoriti i epigra-

mist! români".

Constantin Cantea

Piteti. în cadrul aciu-
nilor organizate de filial s-a

înscris i duminica cultural ce

s-a desfurat la Rîmnicu Vîl-

cea.

Astfel, la 9 august, la clubul

din localitate al filialei s-a des-

furat un montaj literar in-

titulat „Ani de glorie, ani de
lumin", dedicat srbtoririi zi-

lei de „23 August".
A urmat concursul trimestrial

„Din viaa i opera lui Zaharia
Stancu", cu prilejul împlinirii

a 85 de ani de la naterea scri-

itorului. Au participat 10 mem-
bri ai filialei, opt dintre ei in-

trînd în baraj. Primele locuri

au fost ocupate de : Ana ulu-
mete (Climneti), Florin Nis-

tor (Drgani) i Titus Tudor
(Climneti).
La concurs a asistat i tova-

ra Georgeta teinescu, se-

cretar responsabil al Consiliu-

lui Central al asociaiei.

în continuare, am vizitat ,Ca-

sa memorial „Anton Pa:-.n".

Vasile Ciulea

•

Colectivul seciei de cartona-

je al Coop. „Prestarea" din Dr-
gani a depit planul de pro-

ducie pe sem. 1/1987. Astfel,

în perioada amintit am avut
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un plan de 1.000.620 lei i am
realizat o producie de 2.000.000
iei.

Tot în aceast perioad au
fost încadrai doi noi absolveni,
care s-au acomodat foarte bine
în colectivul seciei, beneficiind
de cazare la dormitoarele filia-

lei.

Nevztorii acestei grupe des-
foar o bogat activitate cul-

tural-educativ, participând la

aciunile organizate de filial,

cît i la cele iniiate de instruc-
torul social-cultural al grupei,

Mirela Pîrvulescu.

Vasile Pduraru i
Ion Antonescu

Ploieti. Semnalm în cele

ce urmeaz, principalele aciuni
ale filialei noastre, din acest

an :

— Pe platforma industrial
„Vest" a cooperaiei meteu-
greti au fost date în folosin
în luna august un cabinet me-
dical i o cantin, dotate cu a-
paratur modern, ce deservesc
aproximativ 100 de nevztori
încadrai îa Coop. „Munca ma-
nual".
— Li luna iunie, s-a des-

furat faza local a Concursu-
lui formaiilor artistice de ama-
tori, la Buzu i T'rgoviste, iar

la 5 iulie au fost selecionai la

clubul din Ploieti, nevztori
din judeul Prahova, cu aptitu-

dini artistice.

— La grupa de nevztori din
staiunea balnear Pucioasa a
fost organizat un concurs ful-

ger cu tema „65 de ani de la

crearea organizaiei U.T.C, din

România".
— Cu ocazia aniversrii a 110

ani de la rzboiul de indepen-
den, la clubul filialei s-a or-

ganizat un concurs „Cine tie,

cîtig". Primele trei locuri au
fost ocupate de George Drago-
mir, Ioni Liîica i Matache
Nicoiae.

— Ca urmare a preocuprii
conducerii filialei noastre i a
sprijinului primit de la organe-
le locale de partid i de stat,

un numr de 10 nevztori, fa-

militi i nefamiliti, din muni-
cipiul Ploieti, au primit în
trim. 11/1987 apartamente con-
fortabile, situate în apropierea
locului de munc.
— Membrii echipei de popice

a filialei i primii trei ahiti
clasai la faza pe filial a Cam-
pionatului republican indivi-

dual de ah s-au deplasat la

Braov, unde au avut o întîl-

nire amical cu reprezentanii
filialei din localitate.

Filiala Braov s-a dovedit a
fi o gazd foarte primitoare, a-
sigurînd condiii optime pen-

tru desfurarea competiiei i
creînd sportivilor notri posibi-

litatea s fac o drumeie la

Poiana Braov.

Noile secii de munc pentru nevztori

confirm capacitatea acestora

de a înva noi meserii

Ca o reflectare a grijii permanente a partidului i sta-

tului nostru pentru integrarea social cît mai deplin a ne-
vztorilor, pentru creterea continu a calitii vieii ma-
teriale i spirituale a tuturor oamenilor muncii de pe întreg

cuprinsul patriei, conducerea Cooperativei „Munca invali-

zilor" din Oradea a avut permanent în vedere crearea d°
noi locuri de munc pentru nevztori i implicit însuirea
de ctre acetia, de noi meserii.

Aa a luat fiin secia „Metal" a cooperativei din Ora-
dea, care include în nomenclatorul meseriilor pentru nev-
ztori una nou i anume ,,presator metal la rece". Secia
are în prezent o pondere de aproximativ 40% din activitatea

productiv a cooperativei. Peste 70 de nevztori din Oradea
i-au gsit aici noi locuri de munc : confecioner clame
pentru perdele, arcuri, cuie decorative, pioneze, umerae
etc, aducîndu-i o important contribuie la folosirea mate-
rialelor recondiionate, la reducerea preului de cost, crearea

de economii importante în procesul de producie, care în

trimestrul al II-lea s-au ridicat la peste 300.000 lei. S-au
redus substanial importurile, depindu-se sarcinile de plan
cu procente între 3—5 %

.

Desigur c toate aceste realizri s-au datorat i unor
eficiente msuri organizatorice, cum ar fi crearea de echipe

care lucreaz în dou schimburi, asigurarea materiei prime
necesare procesului de producie etc.

Capacitatea de asimilare i acomodarea la noile meserii

a nevztorilor a dus la numirea efilor de echipe ale nev-
ztorilor chiar din rîndul acestora : Ana Bal, Ladislau Nis-

tor i Vasile Stiube. Lista evideniailor în producie cuprin-

de un mare numr de nevztori : Dan Andreel, Viorel

Popa, Rozalia Szabo, Irina Gal, L. Nistor, Ana Bal, Angela
Andreel, Vasile Stiube .a.

Toate aceste realizri le-am dedicat marii noastre sr-
btori naionale i Conferinei Naionale a P.C.R., mobili-

zîndu-ne pentru noi fapte de munc, cu rezultate cît mai
bune în procesul de producie.

Ion DARABAN
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NOTRI
în încheiere, dorim ca i pe

aceast caîe s aducem mulu-
mirile noastre organelor locale

de partid, personal tovarului
Simion Cotoi, prim-secretar al

judeului Buzu, care ne-a
sprijinit in rezolvarea distribui-

rii alimentelor solicitate cu pri-

oritate nevztorilor încadrai
în producie. Un aport deosebit

în acest sens îl aduce instruc-
toarea cultural-social Verorti-

ca Beiiu, ajutat de cadrele
didactice fr vedere de la

coala special din Buzu.
Stela Balot

instructor cultural

Timioara. în luna iunie,

în cadrul Coop. „Vremuri noi"

din Arad s-au desfurat adu-
nrile generale pe secii, în care
au fost analizate rezultatele ob-
inute de cooperatori pe trim.

H/1987.

Din materialele prezentate, a
reieit c la secia cartonaje
planul a fost realizat în propor-
ie ele 103%, iar la perii cu
102 %

.

Au fost evideniai urmtorii :

Corneiiu Nichita, Mria Gîng,
losif Gruber, Didina Scoran,
Nicolae Trifu, Ioan Budian,
Mria Turcu (de la cartonaje),
Elena Demian, Eufrosina Bum-
buc, Sultana Hoch, Mria Tho-
man i Gheorghia Baghi (de

la perii).

în aceeai lun a avut loc a-

dunarea general pe cooperati-

v, care a dezbtut în spirit

critic i autocritic aspectele în-

deplinirii planului la toi indi-

catorii i a angajamentelor asu-

mate în întrecerea socialist.

Au participat 109 nevztori

i au luat cuvîntul dintre ace-

tia losif Gruber, Ioan Suvai-

na, Traian Ciornei .a.

Realizrile obinute în acest

semestru au fost urmtoarele :

la producia marf 103,6%, li-

vrri ctre fondul pieii

145,3%, prestri servicii 106%,

producia marf vîndut i în-

casat 114%, producia net
111%, beneficiari 120,7%, ren-

tabilitatea 108,7%.

Mria Berescu
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La 6 noiembrie 1987 a în-

cetat din via, în urma unei
intervenii chirurgicale,

Gheorghe Oorhean, mem-
bru al Filialei Braov, mun-
citor la Coop. ,,Progresul"

IQCI

din localitate, unul dintre
cei mai pasionai slujitori ai

muzicii uoare.

S-a nscut în 1943, la

Sîntoana, judeul Cluj i a
urmat coala general spe-
cial la Cluj, iar pe cea pro-
fesional, Ia Bucureti. Aici
s-a iniiat în muzic, i-.irid

îndrumat de profesorul Vi-
oiel Crciun. Dup absol-

vire, din 1963, Gh. Oorhean
activeaz în orchestra pro-

fesionist a Filialei Iai, el

timp de 4 ani, soia (Came-

lia), 6 ani.

în 1968, dup desfiinarea

orchestrei, se stabilete Ia

Braov, angajîndu-se la

Coop. „Progresul" din loca-

litate. El îi va continua ac-

tivitatea muzical în cadrul

filialei. în 1911, pune bazele

„Select-grup"-ului, de care

s-a ocupat pîn la moarte.

Ca C3 EZ3 EZ3 1

Solist instrumentist (Ia cla-

rinet i saxofon) i vocal,

textier al propriilor melodii
i deopotriv dirijor, el a

tiut s foloseasc toate a-

ceste componente ale talen-

tului su i de fiecare dat
s cucereasc publicul. Gh.
Oorhean ajunsese la o a-

numit naturalee artistic,

lmînînd în acelai timp or-

ganic legat de formaie. Aa
se i explic succesul su i
al „Select-grup"'-ului.

Oamenii muncii din cadrul

Filialei Braov, colegii de la

cooperativ, prietenii, toi

cei care l-au cunoscut i a-

pieciat legiet profund dis-

pariia sa prematur i trans-

mit familiei i pe aceast

cale cele mai sincere con-

doleane.

IOAN COZMA
preedintele Filialei Braov

=ica ca ca ca ca s
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Cîntec de leagn pentru Miidna
Cîntecul acesta vechi,

Murmurat de faptul serii,

Mie-mi sun în urechi,

Cu toi ierii-alaltierii.

Parc din uitate veacuri
A tot curs i-a curs mereu,
Din izvoare ctre lacuri

i din timp, In trupul meu.

Eu i-1 cint de adormire
De la-ncet spre mai încet,

Tainic tremur-n privire

Licurici de spermanet.

i se sting pe nesimite
Dulce somn, sfios moneag,
N-au fost toate rînduile
Cum e umbra de pe prag.

Ca un vrjitor al tihnei,

Suîlu-n lamp i mai cînt,

Mugurele neodihnei
Veted a czut de vînt.

Fonetul nscut de pleoape
Ne-nsoete-n noapte lin,

Fie c vism aproape
Rosmarin de rosmarin.

Cîntecul e vechi i este

Cît de vechi la fel de nou,
i-o s fie vechi, cînd peste
Ani, perdele de ecou

Se vor trage coborînd,
Adormirea unui tat,
Dup via-n veci flmînd
i-o iubire-adevrat.

Altdat, ine minte,
Pe cînd boare o s fiu,

La copiii ti cuminte
Tu s-1 zici seara tîrziu.

O s-i cer s cîni cu mine
Dulce somn, sfios moneag,
Btînd tactul cît de bine
i mai bine din toiag.

i-o s înfloreasc inul
Undeva sub cer umbrit,
Cu albastru ca seninul
i cu verde-mpodobit.

Din sepale i petale
Se vor rotunji minuni.
Lumea are dreapt cale

Cînd copiii ei sînt buni.

Dormi, o, dormi mai mult cu-o noapte
S visezi, cu-n vis s creti
Cîntec dulce, rost de oapte
Intr luna prin teretri.

Tu vei ti cîndva ce-i luna.

Din argintul ei rotund
Au prins via totdeauna
Vluririle de prund.

S-a esut pentru pdure
Basmul plin de Ft-Frumos,
Dormi, ca zmeii s nu-i fure

De pe ochi ce-ai mai duios.

Visele — dac se-arat — Parc ierii-alaltierii A, a, a, hai nani-nani,

Nu pot s Ie las la geam. Vin s cînte la urechi. Te ateapt zori de zi

Au o pern, — a lor curat, Visele din faptul serii Dormi, s creti, precum castanii,

Iar din gene fac un ram. Rmîn semn de cîntec vechi Care toi vor înflori.

GRIGORE ALBU GRAL

Adormit pe claviatur
Adormit pe claviatur
pînâ cînd combinaia de note îmi strig

numele.
Sar brusc în picioarem frec Ia ochi
admir
dar nu recunosc orchestra.

Parc noi cîntam ca toat lumea—
Fur Elise...

Parc noi pe gurile ocarinelor
pipiam o figur cunoscut.
Nimic de fcut acum în mijlocul scenei

cu diletantismul meu
de crenel în arhitectura tortului

de ziua ei

cu cîntece i lumînri numerotate.M iau dup ceilali.

Ciocanul xilofonului lovete la întîmplare

demutizînd picturile pe cîte-un lemn.

i iat drept în faa cîntecelului

cum ochii ei cresc i descresc.

Fazele lunii — zic eu —
sub aceste cuvinte disimulînd
ce ?

O dorin dement de a m juca
cu trenuleul

de-a sta într-un picior i-a scoate limba.

Se uit la mine ca împratul la fluturi

:

Ce frumos fac supuii prin aer

!

M rzbun scriind o poezie transparent

de citit prietenilor

care oricum cunosc totul dinainte

i-i dau ghionti în ritmul scandrii.

Ecoul numelui meu cîntat cîndva

se învîrtete
se tot învîrtete
înainte de a-i cdea la picioare.

îi fac semn :

o fa moale ca toate celelalte.

Nu se apleac.
Scriu alte i alte poeme
pîn cînd truismele ei despre dragoste

infinite

se prind în spiele aiuritoare

Strangulînd-o cu timpul.

RADU SERGIU RUBA
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TA
Au trecut ani muli de cînd sîut

pensionar i cili ori mai fi fost

i înainte, dar de Bia uite c
mereu îmi amintesc.
înscris în catalog Nelciu Ru-

bia, ea a fost un copil care mi-a
fcut multe greuti, fr s fie,

de cele mai multe ori, vinovat.
Dei ne aflam în perioada de

dup eliberare, cînd colarizarea
i alfabetizarea erau îndatoririle

noastre, ale celor din învmînt,
prinii Biei n-o declaraser la

ultimale trei recensminte.
La ultimul, dup ce trecusem

de domiciliul ei, o feti alerga
in urma mea.
— Cucoan... Cucoan !

scriei-m i pe mine.
— Cum te cheam? Unde stai?
— Bia m cheam i stau acolo,

a artat ea cu mîna.
— De ce n-ai declarat-o i pe

fetia asta, ani întrebat-o pe mu-
ma ei.

— Ce-i trebuie ie, f, carte ?

s-a rstit ea la Bia, dînd s-o ia

de pr.
Am înscris-o în foaia de re-

censmînt. Avea nou ani, deci
a fost colarizat cu doi ani mai
tîrziu.

A sosit i prima zi de coal.
Toi copiii erau în bnci, cei

mai muli în uniforme, cu cri
noi i cu cite o floare în fa.
Erau toi, afar de Nelciu Rubia.
Dup ce am fcut prezena i

le-am dat primele îndrumri i
sfaturi, intr secretara colii cu
Bia de min.
— Nu tia în care clas s intre.

Voia s v gseasc pe dumnea-
voastr.
Avea Bia nite ochi mari, negri

de tot, o privire ptrunztoare i
o strlucire în ei cum n-am mai
întîlnit niciodat.
— M-a btut mama, dar eu tot

am fugit. Da' au mai rmas cri
i pentru mine ?

— Desigur, Bia.

Am aezat-o într-o banc, mai
spre fundul clasei, c era mult
mai înalt decît colegii ei, fa de
care era cu doi ani mai vîrstnic.
I-am dat si ei cri noi i o floare.

A mers greu cu frecvena, mai
ales din cauza firii ei independente,
înva uor i a prins i scrisul,

dei acas nu avea condiii dz
studiu. Venea uneori cu tema scri-

s pe cite o pagin gresat. Zicea
c „uc" la de trei ani i-a pus
salamul pe caietul ei ca s-l m-
nînce ea. i n-a mai putut s
scrie din nou, c s-a întors mai-
c-sa acas.

In timpul leciei, cînd i se prea
c a îneles i tie, se ridica i
pleca.

— M duc s vd d-ia mici,
c iar o s mninc o pruial dac

nu m gsete mama acas, aa c
nu v suprai degeaba pe mine,
tovar învtoare i... bun ziua.

— Mîine s nu lipseti, îi spu-
neam cînd ea deja închidea ua
pe dinafar.
— S vedem.

Cînd am ajuns la partea a doua
a abecedarului, Bia nu mai era
prea interesat. Spunea c a citit

toate fleacurile alea de poveti pîn
la sfîrit. Acum zicea c-i arat
maic-sii pe abecedar. Maic-sa era

alfabetizat cu mare greutate, de
o coleg de la alt clas, care o

vizita o dat, de dou ori pe sp-
tmin. Bia venea acum mai
mult pentru „artimetic" , aa cum
zicea ea, c vrea s tie s so-

coteasc.

Deseori îi fceam vizite acas,
c'md absenta prea mult, ca s
nu rmîn în urm. Atunci mai
luam de la chioc cite o pungu

POVESTIRE
de bomboane, cu care îi mai po-
toleam pe cei mici, fraii Biei,
ca s putem face un pic de lec-

ie. Dac îns era mama ei acas,
atunci aproape c nu puteam s
facem nimic, atît ne inea de vor-
b cu fel de fel de poveti de prin
vecini sau fcea ea mai mare g-
lgie decît cei mici.

In clasa a doua a-nceput s se
complice treaba. Bia lipsea foarte
mult. Acum zicea c trebuie s
fac i mîncare. „Fasole, bor d
cartofi". Tot mai des trebuia s-o

vizitez. înelegea uor i avea o
memorie foarte bun.
Aduna i scdea cu repeziciune,

dar operaiile scrise n-o atrgeau.
Mai ales înmulirea i împrirea,
încercam s-i art avantajele ope-
raiilor aritmetice fcute în scris.

Bia se uita, le pricepea, la st-
ruinele mele punea mîna i pe
creion, dar tot mai bine se-mpca
s le fac mintal.

— Uite, Bio, s zicem c taic-
tu i cu doi vecini s-au angajat
s descarce nite vagoane de scîn-
duri în gara Progresul. Pentru trea-

ba asta se pltesc 485 de lei. Hai
s vedem cit le revine, la fiecare.

Scriu eu repede pe pagina caietu-

lui cu ptrele numrul 485, ,,care

trebuie împrit i care se nu-
mete deîmprit, scriem semnul
împririi, cele dou puncte, apoi
pe 3, care se cheam împritor,
scriem egal i acum începem s
facem socoteala : împrim întîi

sutele. Vedem de cîte ori se cu-

prinde 3 în..."

A trecut Nelciu Rubia în clasa

a IlI-a.

Apoi ne-am poticnit. N-a mai
vrut s vin la coal, nici mcar
s-i ia manualele noi. I le-am dus
eu, dar le-am lsat la o vecin c
acas erau numai fraii mai mici
i mi-a fost team s nu i le rup.
Am trimis colegii pe la ea. Nu sta

de vorb cu ei. Le zicea c sînt

proti i arunca i cu pietre dup
ei. M duceam i eu în fiecare

sptmîn, dar n-o gseam acas,
iar cînd era, dac m vedea, mai
de departe fugea sau se ascundea
prin curte sau chiar i-n cas, pe
sub pat. O vedeam cum fugea, dar
nu mai aveam asupra ei nici o

influen.
Pe la sfîritul trimestrului întîi

m-am pomenit cu Bia în clas.
Gata, gata s n-o recunosc. Era
gtit tare. Cu podoabe sclipitoare

peste tot pe unde acestea se pu-
teau aeza. In urechi îi atîrnau
nite cercei, ca nite ciucuri din
mrgele de 5—6 cm lungime. La
{jît avea trei iruri de mrgele

:

unul rou, altul verde, al treilea

galben. La fiecare mîn cîte o

brar de celuloid încrustat cu
..nestemate" de sticl. Mai pe toate

degetele cîte un inel, care ca ar-
gintul, care ca aurul. Pe cap avea
o cordelu galben de panglic
lucioas, prins cu dou agrafe
groase de celuloid, cu încrustaii
de „nestemate", iar în pr un
pieptene împodobit tot cu fire i
pietre sclipitoare. Buzele înroite
cu foi muiat în ap. Avea un
jerseu galben, tricotat, tot cu fire

sclipitoare prin el, pus peste o
rochie de mtase groas, verde.

In picioare cu pantofi roii, cu
toc înalt. Crescuse mult. Era înal-

t i subire tare. Cerceii lungi i
grei i tocurile prea înalte o îm-
piedicau s mai aib o inut nor-
mal, dreapt.
— Bun ziua, tovar înv-

toare, i forîndu-se s stea se-

mea,- mi-a întins mîna plin de
inele i brri.
— Ce-i cu tine aa de gtit ?

Te duci la vreun bal ? — am în-

trebat-o, iscodind-o.
— Nuuu ! Am venit special la

dumneavoastr.
— Cine i-a cumprat gtelile

astea ?

— Lic, a rspuns ea cu mîn-
drie.
— Cine-i Lic ? am fcut eu im-

prudena s-o mai întreb.
— Gagicu' meu —

• a zis tare, ca

i cum s-ar fi ludat.
Un hohot a umplut clasa.

Bia s-a întors atunci ctre co-

legi i le-a strigat, privindu-i de
sus :

— Sîntei nite proti ! Apoi, în-

toreîndu-se ctre mine m-a fulge-

rat cu strlucirea ochilor ei negri.

— Da' eu am venit s v spun,

tovar învtoare, s m ter-
gei din catalog, i nici pe la mine
s nu mai venii, c venii de-
geaba.

(continuare în pag. a 19-a)
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Finala Campionatului

republican individua!

de sah

Intre 16—28 septembrie
1987, în pitoreasca staiu-
ne Sovata s-a desfurat
faza final a Campionatu-
lui republican individual
masculin de ah, la care
au participat 14 dintre cei

mai buni ahiti din ar.
Concurenii au sosit în

staiune, mari 15 septem-
brie, iar în dimineaa ur-

mtoare a început între-

cerea, pe cele 64 d'e

ptrele. Competiia, dis-

putat sistem turneu, a
prijeluit partide interesan-

te, toi ahitii abordînd
jocul cu mult seriozitate

i cu dorina de a cîtiga.

în afara locului I, pe
care s-a instalat ca lider

prof. Viorel Crciun, cla-

samentul a fost stabilit a-

bia în ultima rund : Ale-

xandru Piroca, locul II,

Carol Schultz, locul III,

Gheorghe Bratu, locul IV,

Gheorghe Pop, locul V i
Mihai Irimia, locul VI. A-
cetia sînt deja partici-

pani direci în finala

campionatului viitor.

Ceea ce trebuie menio-

nat este c cel mai tînr
participant, Gheorghe Bra-

tu (20 de ani împlinii a-

nul acesta) a fost unul din-

tre cei mai buni concu-

reni, clasîndu-se pe locul

IV i lsînd în urm ali

juctori de cert valoare

(printre ei i doi jucr
tori de categ. I).

Arbitrajul prestat de dr.

Zoltan Bergher a creat o

atmosfer propice de des-

furare a competiiei, în

spirit sportiv, a tuturor

partidelor.

Ruxandra MOISE

>natului republican

"mdMâual de aflefism

Octombrie 1987. Poiana Bra-
ov i-a primit oaspeii în strai
de srbtoare. Un soare gene-
ros înclzete deopotriv inimile
concurenilor i ale însoitorilor
lor, prezeni la finala Campio-
ratului republican individual de
atletism, rezervat nevztorilor.
La startul competiiei : 60 de

sportivi din întreaga ar, ne-
vztori i rest-vedere, cîtig-
tori ai locurilor I, la fazele pe
filial.

Ca la fiecare manifestare de
acest gen, toate problemele le-

gate de înscrierea în concurs,
de condiiile ele participare i
toate amnuntele de care de-
pinde o bun organizare sînt
dezbtute în edina tehnic,
la care au participat antrenorii
i instructorii însoitori. Invitai
de onoare, arbitrii competiiei
i... surpriz, oferit de Filiala
Craiova : realizatorii unui gru-
paj de filme de scurt metraj,
inspirate din activitatea sporti-
vilor nevztori. E vorba de
Florin iu, director al Centru-
lui de îndrumare a creaiei po-

pulare i a micrii artistice de

amatori al judeului Dolj i Ge-
lu Angel Giurc, amîndoi
membri ai cineclubului „Pelen-
dava '80 !t

. Ei au adus nu numai
filmele realizate, ci i toate a-
parateie i materialele necesare
realizrii unui film documentar,
despre finala din acest an.

Stadionul din Poiana Braov
a oferit concurenilor condiii
optime, iar celor care au asistat

din tribune, un spectacol a ceea
ce înseamn voin i tenacita-
te, dorin de autodepire, de
integrare deplin în munc i
societate. Spectacol impresio-
nant, încheiat cu numrarea me-
daliilor, multe i binemeritate
de cei care le-au cucerit : Elena
Chitul (disc FN), Felicia Radu
(disc FRV), Mria Vraciu (gre-

utate FN), Tudoria Chilian (100
metri plat FN), Niculina Marcu
(lungime FRV), Lcrmioara
Bratu (100 metri plat FRV),
Gheorghe imoniac (1500 me-
tri plat BRV), Ilie Burlacu (tri-

plu salt BN), Ion Cmar (gre-
utate BN), Alex. Zaharia (lun-
gime BN), Ion Birtalan (400 me-
tri plat BRV), Damian Morariu

MP

Prof. Viorel Crciun, preedintele asociaiei

i Alexandru Piroca, clasai pe locurile I i respectiv II
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(suli BRV), Gheorghe Soare
(100 metri plat BN).
Punctul forte al întrecerii :

evoluiile campionilor de anul
trecut, care au avut de aprat
titlurile cucerite, evoluii urm-
rite cu emoie i curiozitate. i
rezultatele au fost pe msura
ateptrilor : Adrian Neagu,
Minai Vasea Chelariu, Leontin
Mladinescu au dominat net pro-
bele la care au participat, îm-
buntindu-i recordurile per-
sonale : 100 metri plat — 11,6
sec, lungime — 5,68 m, triplu

salt — 11,64 m (Adrian Neagu
RV), suli — 27,81 m, disc —
24,35 m, (Leontin Mladinescu
BN), disc — 29,60 m, greutate— 12,02 m (Chelariu Vasea Mi-
hai RV), rezultate care au stîr-

nit entuziasmul publicului spec-

tator i felicitrile arbitrilor.

Cornel GAE
instr. pr. social — Craiova

Cîtigtorii probei de greutate fete rest vedere

(de la stînga Ia dreapta) : Mria Milac (II),

Radu Felicia (I) i Niculina Marcu (III)

IECVENTE AUTUMNALE
în Braov, plou. Mrunt, de

toamn. Sus, în Poian, de ase-

menea plou. într-un tîrziu,

Postvarul strpunge coamele
de nori, lsîndu-ne doar acea
semilun copleitoare. Privim în

jurul nostru cu sentimentul a-

devrat, c e toamn. Seara, un
vînt rece rsrit de undeva, a-

nun pentru a doua zi, nin-

soare.

Nu a nins. Dimpotriv, Cris-

tianul Mare se scald în soare.

Ajuni pe creasta lui, zdrene
de nori ne înconjoar, pentru
ca numai, dup cîteva secunde
s ne dea drumul din îmbr-
iare. Zgomotul aparatului de
filmat întrerupe tcerea, pe ca-

re nici «mcar vîntul de aici nu
o mai tulbur. Telecabina alu-

nec încet, mai aproape, tot mai
aproape de momentul zero. Pe
aleile pline de soarele molatic

i tîrziu, apar primii concureni.
Coborîm. La clubul Filialei Bra-
ov, discuii. Se renun la u-
nele înscrieri, se fac altele. E-
moii. Pelicula scap din apa-
ratul de proiecie. Se reia totul

i... în sfîrit, pînza alb divul-

g ochiul i gîndul cineamato-
rului. Parîngul se înal al-
turi de galeriile Motrului, edi-

ia 1982 a campionatului a de-

venit o amintire, „Tripleta" r-
mîne. Ca un efort pentru per-

forman. O aruncare, înc una,
starturi reluate, apoi efortul în-

crîncenînd muchii. i bineme-
ritata odihn. Ateptm discuii.

Vor veni mai tîrziu, ocolite,

parc rspltindu-ne eforturile.

i seara se las friguroas pes-

te Poian, acolo unde viitorii

campioni se odihnesc.

Deschidere festiv. Tovar-
ul Ioan Cozma, preedintele
Filialei Braov, tovara Ru-
xandra Moise... Arbitrii îi po-
trivesc croncimetrele. Proba de
sprint se reia. Ambiii, în li-

mita regulamentului, reluri de
curse cu hotrîrea unui timp
mai bun, a unui loc pe msura
efortului. Aparatul îi desf-
oar pelicula, imortalizînd e-

fortul i aspiraiile. Poemul vic-

toriei îi deapn primele file.

Apoi, arunctorii i arunctoa-
rele. i sritorii de triplu, fr
vedere. Soarele se ridic la a-
miaz, oprind pentru cîteva zeci

de minute marea întrecere.

...Pragurile albe scrînesc sub
btaia sritoarelor. înlare, a-
terizare. Nisipul este nivelat cu
grij. Alergm la cellalt col,

pentru a surprinde „farfuriile

zburtoare". Discobolii se rsu-
cesc în „cuca" de sîrm i
brusc, pista începe s fie m-
surat de paii alergtorilor de

sprint prelungit... Se las seara
i lumina scade. Aparatele de
filmat se opresc.

...Ultimele probe. Prieteniile

s-au legat i adversarii pesc
spre podium. Rzboiul cu tim-
pul i spaiul a luat sfîrit. Nu
mai avem unde pstra strînge-
rile de mîn, promisiunile de
revedere în 1988, provocarea
pentru un rezultat mai bun i
nostalgia. Tristeea Poienii în-

vinse în ultimele raze ale toam-
nei, aici la poalele muntelui
Varna. i din nou, truda : pen-
tru înc un an, fiecare exerci-
iu repetat de sute de ori, fie-

care muchi antrenat pentru o
nou lupt, fiecare... Un per-
petuum mobile, ca i aceast
toamn lsat ca o cortin pes-
te întrecere, trenuri i nostal-

gii.

Florin IU —
directorul Centrului de

îndrumare a creaiei populare
i a micrii artistice de mas

— Dolj

Nota redaciei. Cineclubul „Pe-
lendava '80" din Craiova, care-

i desfoar activitatea în ca-
drul centrului amintit a reali-

zat cîteva filme documentare cu
aspecte din viaa cultural-spor-

tiv a membrilor asociaiei
noastre, printre care i cel in-

titulat „Tripleta".
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La Braov, partide de rolbal viu disputate

Practicarea rolbalului de c-
tre nevztori, la noi în ar
este de dat recent. Primele
partide s-au jucat la Oradea, în
anul 1984, meritul revenind fi-

lialei din localitate i cu deo-
sebire preedintelui acesteia,

Lajos Cseppento. Cu sprijinul

material al Coop. „Munca inva-
lizilor" s-a trecut cu destul cu-
raj la fapte. Ideea a cucerit

teren, la ea aderînd i alte coo-
perative (i totodat filiale ale

asociaiei), în cadrul crora lu-

creaz nevztori.

Iat c întîlnirile au i deve-
nit tradiionale, ele desfurîn-
du-se prin rotaie, an de an,

deocamdat la Oradea, Braov
i Bacu.

Personal am asistat, la Bra-
ov, la dou dintre acestea : a-

nul trecut, în octombrie, cînd
au jucat reprezentativele coope-
rativelor de invalizi clin oraele
amintite, i în acest an, la 19
septembrie. De data aceasta, în

competiie a mai intrat i re-
prezentativa cooperativei de in-

valizi din Alba Iulia, iar ca in-

vitat, interesat s vad modul
în care se joac, o probabil
echip a cooperativei din Iai.

întrecerea a fost organizat
de Coop. „Progresul" din Bra-
ov cu sprijinul clubului „Vo-
ina", din localitate.

Disputa dintre cele patru e-
chipe concurente a fost palpi-
tant, pîn în ultimul minut de
joc.

Pe primul plan au fost între-

cerile de rolbal, paralel desfu-
rîndu-se i întreceri la popice
i ah. Au fost prezeni cea 125
sportivi, condui de antrenori
sau de instructori cultural-

sportivi i însoii de prieteni

i colegi.

în final, la rolbal victoria a
revenit echipei clin Braov. Au
urmat, în ordine : Bacul, Ora-
dea i Alba Iulia.

Merit a fi remarcat efortul

formaiei din Alba Iulia, dorni-
c s joace, dei nu are minge,
iar pentru a se pregti se de-
plaseaz la Oradea.

La popice au cîtigat, la am-
bele probe (biei i fete rest-

vedere), reprezentanii Filialei

Iai.

Aspect din timpul partidei de rolbal

Nu putem s încheiem rîndu-
riie de fa despre cea de-a
treia ediie a cupei „Progresul"
la rolbal, fr s remarcm me-
ritele gazdelor, în reuita aci-
unii.

Amintim în primul rînd pe
ing. Mirela Balasz, preedinta
cooperativei, inimoas i entu-
ziast, care a deschis întrece-

rea i la sfirit a înmînat cupele,

îmbriînd i felicitînd pe ju-
ctori, pe ing. Dorin Vîlceanu,
vicepreedinte al cooperativei,

pe Szebeny Bendeguz, contabil
ef, iar din partea clubului „Vo-
ina", pe profesorii metoditi
tefan Gros i Lucian Popa, ca-

re au ajutat i la arbitraj.

Din partea U.J.C.M.-ului a

asistat Gh. Cîrjan, ef contabil,

economist, iar a C.J.E.F.S.-uIui,

Marius Ptracu, profesor meto-
dist.

Mai amintim printre cei care

au dirijat aceast frumoas ac-

iune pe Ioan Cozma, preedin-
tele Filialei Braov, un activ

sprijinitor al rolbalului, ca sport

accesibil celor fr vedere.

De asemenea, merit felicitri,

i nu în ultimul rînd, juctorii,

pentru disciplina i seriozitatea

de care au dat dovad, pentru
pasiunea cu care au jucat. Pe
parcursul celor aproape trei ore,

cit a durat întrecerea, ei i-au
marcat intrrile i ieirile de
pe teren, aclamînd împreun cu
arbitrii, pentru propirea spor-

tului din ara noastr.

FI. OPRESCU

Din nou despre rolbal

în paginile revistei noastre,

ca de altfel i în alte publicaii,

au aprut articole despre jocul

de rolbal, despre întîlnirile in-

terne i internaionale, pe care

sportivii nevztori le-au susi-

nut în acest domeniu al spor-

tului.

Aa cum am artat i cu alte

ocazii, dei relativ nou Ia noi,

rolbalul cîtig tot mai mult te-

ren între activitile sportive

accesibile celor fr vedere,

poate cu atît mai mult cu cît

jocul respectiv, ca i handbalul,

voleiul, tenisul, poate fi prac-

ticat atît în sal, cît i în aer

liber. La Oradea, în frumoasa
staiune Felix, a avut loc, la

15 august, prima partid de rol-

bal pe iarb, protagoniste fiind

echipele reprezentative a!e fili-

alelor Alba Iulia i Oradea.

Ca date tehnice, informm pe
cititorii notri c prea multe
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deosebiri între jocul în sal i
cel pe iarb nu sînt, dimensiu-
nile terenului, mrimea pori-
lor rmînînd aceleai. Lipsesc

în schimb saltelele, aprtorii
i atacanii jucînd direct pe
iarb.

Amenajarea terenului este

simpl : se bat în pmînt cîiva
rui, de care se leag sfoar,
pentru a delimita spaiul de joc,

aceasta în cazul unui teren im-
provizat.

în cazul în care echipa dis-

pune de un teren propriu, aces-

ta poate fi marcat ca orice teren
destinat unei anumite discipline

sportive.

Oricum, rolbalul pe iarb
pornit (ne face plcere s-a spu-
nem) tot din Oradea, sîntem
convini, va gsi un larg ecou
în rîndul sportivilor nevztori
i tot mai multe filiale îi vor
alctui echipe, în aa fel încît,

într-un viitor pe care îl dorim
cît mai apropiat, s putem vor-
bi despre campionatul republi-
can de rolbal în sal sau pe iar-

b, aa cum vorbim despre
campionatul de popice, de ah
sau de atletism.

Cu rolbalul pe iarb se re-

zolv — pe perioada de prim-
var-toamn i problema slii

de joc (greu sau aproape im-

posibil de rezolvat la multe din

filialele noastre) ; în plus, se

joac în aer liber, avantaj de
necontestat, atît pentru juc-
tori, cît i pentru spectatori.

Revenind la întîlnirea demon-
strativ de la Felix, dintre e-

chipele celor dou filiale, inem
s menionm c ele, în pre-
zena unui numeros public, for-

mat din turiti venii din toate
colurile rii i din strintate
s-i petreac vacana în sta-

iune, au fcut o frumoas po-
pularizare roîbalului, în special,

i posibilitilor sportive ale ne-
vztorilor, în general.

A fost o partid fr învini
i învingtori, un început de
drum pe care îl dorim cît mai
lung i cît mai des presrat cu
succese.

Fiind prima partid de rol-

bal pe iarb jucat la noi în
ar, credem c se cuvin amin-
tite i numele juctorilor, com-
poneni ai celor dou echipe
combatante : Alba Iulia — ap-
rtori : Helmut Klauss, Vasile
Sclinav, Gheorghe Todor ; arun-
ctori : Nicolae Avram, Gheor-
ghe Anghel ; rezerve : Ion Pa-
vel ; Oradea — aprtori : Vi-
orel Popa, Al. Varga, Iosif Ko-
vacs ; atacani : Al. Cosegi, Ioan

Lase, rezerve Florin Avram i
Iosif Lctu.

Moise CIORBA

B I T A
(urmare din pag. a 15-a)

Trecuser nite ani, probabil

muli.
O dat, tîrguind nite legume,

în piaa Ferentari m-am auzit stri-

gat. Era Bia.
— Tovar învtoare, cit m

bucur c v vd ! Ce mai facei ?

— Eu îmbtrînesc, dar tu ce-ai

fcut, c tu eti tînr.
— Aoleu, pi cu ce s-ncep mai

întii ?

— Spune-mi despre Haralamb.

— E la liceu, într-a zecea, li

place cartea la nebunie.

— Bravo lui ! Dar Lic ?

— i el a învat carte i s-a

calificat. E sudor la uzin, aici

la ^Autobuzul" . A fost tare greu
cît a fcut armata, c-am fost sin-

gur, cu doi copii. Mai am doi
biei, i ei la coal. Unul mi-a
murit de menangit. i mai am
i fata asta.

Abia atunci am observat fetia
da patru-cinci aniori. îmbrcate
amindou la fel, curate si cu
papuci din imitaie de lac în pi-

cioare.

— O cheam ca pe mine, Rubia,
dar noi îi zicem Rubi. i mama
a mai fcut doi biei. Unul cu
trei luni mai mic decît Haralamb,
pe care-l tii i dumneavoastr,
i altul mai mic cu trei luni decît

primul frate al lui Haralamb.

tia sînt unchi, mai mici decît

nepoii.

— S fii sntoi, Bio ! M-a
bucurat mult întîlnirea c:i tine.

Ne-am strins miinile i ne-am

desprit.

i aa Bia mi-a mai umplut o

dat sufletul cu strlucirea ochilor

ei negri, negri de tot, strlucire

pe care n-am întîlnit-o niciodat,

în viaa mea.

ALEXANDRU

IVASIUC

un prin
al ideii

Afirmaia noastr, ca i
a celorlali cititori asidui i
avizai ai crilor imprimate
pe band magnetic, prii ind
activitatea competent si

responsabil a studioului de
înregistrri a dobîndit un
nou i peremptoriu argument
prin recenta imprimare a
romanului „Racul" (aprut
la Editura Albatros, în 1976),
a volumului de povestiri
,,Corn de vîntoare" (Edi-

tura Dacia, 1972), semnate
de Alexandru Ivasiuc, pre-
cum i a articolelor despre
scriitor, publicate în volumul
„Nou pentru eternitate",

dedicat de Asociaia scriito-

rilor din Bucureti celor dis-

prui în tragicul seism din
4 martie 1977. Precizînd c
sînt incluse i numeroase
mrturisiri ale lui Al. Iva-
siuc, referitoare mai ales Ia

concepia sa artistic, este

remarcabil faptul c avem
la dispoziie cea mai însem-
nat parte a operei beletris-

tice, anul trecut imprimîn-
du-se romanul „Interval" i
tiprindu-se în braille „Cu-
noatere de noapte". Rmîne
a ii înregistrat sau tiprit

romanul de debut „Vestibul"
i „Iluminri", lucru ce va
fi probabil luat în conside-
raie de resortul cultural.

Alexandru Ivasiuc s-a ns-
cut Ia 12 iulie 1933, Ia Si-

ghetuî Marmaiei, fiind ne-

voit de timpuriu s-i p-
rseasc meleagurile natale,

pe care îns le-a purtat

adînc întiprite în inim
i în cuget. Venit Ia Bucu-
reti, dup terminarea lice-

ului, urmeaz între 1951—

-

1956 studii de filozofie i
medicin, pe care îns nu
le termin. în ciuda acestui

iapt, Ivasiuc, schimbînd mai
multe profesiuni, citete mult
i înva cîteva limbi str-
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ine, liind atras îndeosebi de
iilozoiie, istorie i politic.
Dei, dup cum mrturisete
el însui, în adolescen cre-

ionase unele încercri ne-
buloase de iilozoiie, în
cîmpul creaiei literare se
maniiest tîrziu, debutînd
cu o schi în ,,Gazeta lite-

rar" din 9 iulie 1964, pu-
blicînd apoi diverse articole

i eseuri despre literatura

român i strin. Editori-

al, debuteaz în 1967 cu ro-

manul „Vestibul", care îi

aduce Premiul Uniunii scrii-

torilor. De acum înainte, va
publica anual cîte o carte i
chiar dou, remarcîndu-S\e
i în domeniul esteticii, cu
volumele „Radicalitate i
valoare" (1972) i „Pro do-
mo" (1974). O dat cu cre-
terea popularitii crilor
sale, se afirm tot mai preg-
nant i personalitatea omu-
lui Ivasiuc, deinînd funcii
importante în viaa cultura-
l : director al Editurii Car-
tea Româneasc, secretar al

Uniunii scriitorilor i direc-
tor al Casei de filme nr. 1.

Creaia sa literar, dei re-

ceptat uneori controversat,
se impune i este încunu-
nat cu mai multe premii
ale instituiilor de cultur.

Fîlfîirea lugubr a aripi-

lor morii îl surprinde pe
scriitor pe strad, în apro-
pierea cofetriei Scala, în

seara terifiantei zile de 4
martie, ducînd în neant,
dar nu i în uitare, fiina ce-

lui ce rmîne ca unul dintre
cei mai originali reprezen-
tani ai prozei din deceniile
al aptelea i al optulea.

Alexandru Ivasiuc avea o
personalitate pregnant, st-
pînit de o curiozitate vie,

de o imaginaie efervescen-
t, înzestrat cu o nebnu-
it putere de munc, dar,

mai presus de toate, — aa
cum afirm contemporanii
— poseda o inteligen ulu-

itoare, funcionînd „aseme-
nea unei maini de produs
idei", tot ceea ce gîndise
stînd sub semnul ideologi-

cului, în sensul nobil al cu-

vîntului. Dup cum îl carac-

terizeaz Nicolae Manolescu
în „Prefa devenit necro-
log", în volumul omagial
amintit, Ivasiuc era „tempe-
ramental, impulsiv, renun-
înd uor la ceea ce prea
c îl preocup pîn la ob-
sesie, srind de la una Ia

alta, începînd cîte patru —
cinci cri deodat", dar r-
mânea constant în acele lu-

cruri „ce alctuiau fondul
major al spiritualitii sale".

Cu alte cuvinte, era cons-
tant în ideile sale es-

tetice pe care le susine
atît teoretic (prin luri de
poziie), cît mai ales în prac-
tica scrisului, el auîodeii-
nindu-se ca un „adept al

romanului politic". Referitor
la concepia sa despre pro-
z, scriitorul afirm c a-

ceasta este „ca o întrebare
constructiv aruncat lumii,

pentru care orice modaliti
sînt bune, dac sînt adec-
vate facerii sensibile i acute
ale problemei înscrise", sub-
liniind c indiferent de ca-
noane, ceea ce este esenial
este ideea i fora acesteia
de penetraie. De asemenea,
el susine c concepia sa
se fundamenteaz i pe ob-
sesia sa în legtur cu me-
canismul puterii, ceea ce,

în crile de început, a c-
utat s demonstreze, iar apoi
s reflecte. în conturarea
crezului su artistic sînt e-

locvente i opiniile sale des-
pre funcia i finalitatea ar-

tei, care trebuie s rmîn
„art autentic, adevrat,
cu toate aporiile i laturile

ei dialectice. Altfel ea nu
poate s ptrund acolo un-
de numai ea ajunge, în zo-
nele mai profunde ale con-
tiinei". Vorbind despre cu-
rajul scriitorului, Ivasiuc
relev c acesta nu trebuie
s se confunde cu creaia sa,

deoarece opera i autorul
merg împreun doar pîn Ia

un punct, de unde se des-
part, adugind totodat c
arta are un caracter ofensiv,

vizionar, comprehensiv i
cuprinztor, puterea ei con-

stînd în subtilitate, ca atri-

but esenial ce o definete.

Aadar promovînd aseme-
nea idei estetice ce i-au
gsit o deplin concretizare
în romanele sale, el se re-

lev ca un inovator al pro-
zei, deopotriv în substan
i în structur, ceea ce N..

Manolescu consider ca fiind

„europenismul lui, caracte-
rizat printr-o filozofie nece-
sar a transformrii lumii i
o moral a adaptrii la nou,
i nu prin conformism, ci

prin dobîndirea activ a
dreptului Ia nou".

Atît prin formaie, cît i
prin problematica inteleciu-
alist a operei, Al. Ivasiuc
se situeaz în descendena
familiei de prozatori inter-
belici — ilustrat de Camil
Petrescu, M. Sebastian, An-
ton Holban i Octav Suluiu— adepi ai ideilor pure, a-
ceast din urm latur ne-
fiindu-i congenar autorului
„Psrilor", care este pro-
motorul ideilor concrete.
Astfel, traiectoria prozei sale
evolueaz de la romanele
de început (Vestibul", „In-
terval" i „Cunoatere de
noapte"), ce vdesc un pro-
nunat caracter eseistic i
o acut doz de reflexivita-
te, spre epicizare, spre sur-
prinderea realului dar tot

dinir-o perspectiv subiecti-
v, adic a reflectrii aces-
tuia în contiina personaje-
lor. Romanele sale sînt ca
nite exerciii de luciditate,

în care compoziia, persona-
jele, episoadele epice sînt

subordonate unei teze, unei
ecuaii sociale sau politice,

a crei soluie se evideni-
az foarte greu, prin acel

proces de iluminare. Tema
dominant a creaiei sale

rmîne, în mod constant,

politica cu toate implicaiile
sale, îndeosebi mecanismul
puterii, atingînd maxima
esenializare în ultimul su
roman „Racul".

Cum se observ aproape
în mai toate romanele sale,

firul epic al naraiunii are

o mai mic pondere în eco-

nomia crii, scriitorul fiind

preocupat de ideile ce le

propune spre dezbatere, în
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spe, în „Racul", el încear-

c s demonstreze mecanis-
mul puterii, s reliefeze prin-

cipiul general valabil al a-

cestei aciuni. Don Athana-
sios, un grec de sorginte
obscur, devenit mare in-

dustria i om de afaceri

într-o ar din America La-
tin, are pretenii de redu-
tabil tehnocrat, fapt care îl

determin s organizeze un
complot, o lovitur de stat,

al crei el este instaurarea
unei terori nemaipomenite
în ar, ce viza atît opoziia,
cit i pe oamenii nevinovai,
aceasta în numele ideii c
nu individul conteaz, ci

persoana. în fond acest om
,,cu cap de pasre" este mis-
tuit de fascinaia puterii,

renunînd Ia orice pentru a
li în posesia ei, dup cum
atît de elocvent îl caracte-
rizeaz soia sa, Isabela.

Pentru a-i escamota in-

teniile i pentru a acoperi
atrocea vrsare de sînge
pe care o pune la cale, Atha-
nasios îl propune ca pree-
dinte al guvernului pe don
Fernando de Barboa, descen-
dent din conchistadori i
cu un trecut în care fusese
implicat într-o micare revo-

luionar, dar care acum
este recunoscut pentru ve-

derile safe liberale, urmînd
s acioneze ca factor mo-
derator al gruprii extre-

miste ce avea s acapareze

puterea. Acest om de paie,

don Fernando avea s de-

vin, cum va observa cu lu-

ciditate, mai tîrziu, Miguel

:

„marele preot i faraonul

piramidelor de cuvinte ca s
nu se tie c este prizonierul

castei celor iniiai, singurii

care vor avea acces, nu la

vorbe, ci la cruzimea fap-

telor, a intereselor i a bo-

giilor".

Miguel, personajul cen-

tral al crii, este i el un
fost revoluionar de stînga,

care, prin intermediul Isa-

belei (al crei amant deve-

nise), deine funcia de se-

cretar particular al lui don
Athanasios. Dup cum se
autocaracterizeaz, el este
un tînr nelinitit, orgolios,

fascinat de putere, „dar nu
lipsit de generozitate i pu-
tina de sacrificiu", care, în

momentul organizrii car-

najului, intr într-o acut
criz de contiin, caracte-
ristic ce constituie pentru
majoritatea personajelor lui

Ivasiuc, punctul de declan-
are a conflictelor interioare,

al dilemelor mai mult sau
mai puin solubile. Oscilînd
între setea devoratoare a
puterii i oroarea terorii la

care urma s participe ca
unul dintre elementele ac-
tive, Miguel încearc s-i
conving pe fotii si prie-

teni de stînga de iminena
pericolului ce îi ateapt,
fr îns a fi crezut. Mci-
nat de tribulaii, merge la

cine tie c îi va acorda cre-

dit, adic la terorista de o-

rigine arab Tahereh Safar,

creia i se destinuie numai
în ultimele clipe dinaintea

declanrii mcelului. în-

cearc s fug cu aceasta,

dar este prins i arestat,

fiind salvat de la moarte
prin intervenia extrem a

Iui Tahereh i, o dat sc-
pat, el o abandoneaz, evo-

lulnd rapid în criza pierde-

rii identitii, a transform-

rii sale într-un automat în-

rolat în monstruoasa aci-

une a lui Athanasios. Aces-

ta îi prevzuse oarecum re-

aciile i se exprim astfel,

prin intermediul comandan-
tului jandarmeriei, despre

Miguel

:

„Contiina trebuie s a-

par ca s dispar. Oamenii

de mare calibru trebuiesc

iniiai personal în tainele

fricii". Acesta este de fapt,

elul suprem al aciunii sale.

Miguel încearc s se in-

tegreze lumii noi, pe care o

gîndete ca pe o „lume in-

versat dintr-o oglind în
care vom locui virtual i în
care el îi propune s pro-
clame victoria semnifican-
tului asupra semnificatului",
cuvintele urmînd s prolife-

reze monstruos, devenind
monumente i edificii ver-
bale.

Vizitînd piaa oraului, a-

bandonai i presrat de
cadavre, Miguel întîlnete
un rac, avînd revelaia c
lumea creat de don Atha-
nasios se va metamorfoza,
învesmîntîndu-se în crusta
dur i opac a acestei cre-

aturi inferioare, ceea ce îl

împinge spre iptul de alar-

m al sirenelor fabricilor i,

depind rîndurile soldailor

ce se îndreptau într-acolo,

este împucat accidental. în

aceast moarte întîmpltoa-

re a eroului sînt sugerate de
criticul N. Manolescu alte

dou constante ale prozei

lui Ivasiuc : obsesia factoru-

lui aleatoriu i convertirea

factorului natural în istoric.

De asemenea, în acest ultim

roman este detectabil ideea

filosofic a raportului din-

tre necesitate i libertate,

generatoare a numeroase in-

terogaii i dileme, ce fac

din personajele sale nite
introvertii greu accesibili.

Dei Al. Ivasiuc nu are

acea vocaie, prin excelen-

, a epicului, a vioiciunii

dialogurilor sau a relatri-

lor captivante, viaa interi-

oar a eroilor si, observa-

ia psihologic profund i
disociativ, abordarea inci-

tani a unor probleme de

strict actualitate, toate a-

cestea confer prozei sale

atributele unei creaii via-

bile. i astfel, prin opera sa,

el ne cluzete ca un ne-

muritor prin pe labirinticele

crri din imperiul ideii.

Prof. ION PODOSU

I
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Valorificarea fondului de reprezentri

ale elevilor deficieni vizuali

in studiul literaturii în gimnaziu
Prof. Sanda LAPUSNEANU

Selectînd i sintetizînd o serie de observaii în ca-
drul activitii cu elevii deficieni vizual, în orele de
literatur, îmi propun s relev în lucrarea de fa mo-
daliti de valorificare a reprezentrilor do care dispun
aceti elevi, în receptarea cit mai complet i mai pro-
lund a unei opere literare.

Dei în succesiunea proceselor psihice cognitive re-

prezentrile se încadreaz în cele senzoriale, ele rea-
lizeaz trecerea de la senzorial la logic. Aa cum arat
Al. Roea, reprezentrile îmbin intuitivul legat de ac-
tivitatea primului sistem de semnalizare, cu generalul
implicat în cuvînt, adic în al doilea sistem. Aceasta
înseamn c, dei coninutul reflectoriu al reprezent-
rilor îl constituie trsturile caracteristice care tind
spre esenializare, forma de reflectare a acestui coninui
o constituie imaginile intuitiv-generalizate, care în func-
ie de o serie de factori pot fi mai vii sau mai palide,

mai fluctuante sau mai stabile, mai complete
,
au mai

lacunare. Atît formarea, cît i declanarea reprezent-
rilor sînt posibile prin intermediul cuvîntului, dar în

timp ce în mod obinuit cuvîntul determin apariia
unor reprezentri comune pentru mai muli oameni, cu-
vîntul poetic care creeaz imaginile literare, determin
o evocare cu caracter personal în funcie de o serie de
factori interni, specifici personalitii celui care recep-
teaz literatura. Experiena de via a acestuia are de
asemenea un rol însemnat în declanarea reprezentrilor
determinate de o anumit oper _ literar. Posibilitatea

formrii unor reprezentri vii i clare este condiionat
în mare msur de aciunea individului cu obiectele,

de cunoaterea direct a unor fenomene. De aceea, aa
cum arat un cunoscut tiflopedagog, absena informa-
iilor vizuale la deficienii de vedere are consecine
atît în ce privete modalitile de formare i reactuali-
zare a reprezentrilor, cît i în ce privete volumul
cunotinelor asupra realitii. In acest caz, reprezen-
trile vizuale care în mod obinuit au un rol predomi-
nant, sînt substituite cu cele auditive, tactile i olfactive.

Reprezentrile vizuale exist totui la deficienii vi-

zuali survenii, intensitatea i claritatea lor fiind deter-
minate de momentul în care s-a instalat deficiena i
de ali factori. In general îns, experiena limitat a
deficienilor vizuali reduce volumul de imagini mintale
pe care acetia le posed. De aici, posibilitatea apariiei
unui decalaj între cunoaterea concret — intuitiv i
exprimarea lor prin grai.

In ce privete reprezentrile declanate de lectura

unei opere literare, se întîlnesc cele dou categorii mai
importante, discutate de psihologie : reprezentri ale me-
moriei, care se bazeaz pe fapte cunoscute anterior i
reprezentri ale imaginaiei, care presupun prelucrarea
-- printr-o serie de operaii logice — a reprezentrilor
deja existente, ce ajung îns la o form inedit. E
dificil îns s se fac o distincie net între cele dou
categorii de reprezentri amintite, întrucît ele se inter-
fereaz i se completeaz reciproc. Le gsim astfel îm-

binate în reproducerea coninutului unei opere literare,

în redarea unei descrieri, în constituirea portretului

fizic al unui personaj literar, în zugrvirea unei scene.

De fiecare dat consider necesar ca prin dialogul

angajat cu copiii, în legtur cu un text literar, s-i

ajut s realizeze o concordan între textul respectiv

i cunotinele i reprezentrile lor anterioare. încerc

s realizez concordana amintit, de exemplu, pornind
de la plastica descriere a primverii din povestirea „Un
om ncjit" de M. Sadoveanu :

,,Trei -ile btuser vînturi suntoare de la miazzi,
pmîntul se zbicise i la marginea satului, pe malul
iretului, începuser s înfloreasc galben cornii... Soa-
rele umplea cîmpiile de lumin i din cînd în cînd se
vedea iretul seînteind la cotituri. Dincolo de smîrc
umblau cu pai rari cocostîrcii cu pliscuri portocalii.
Venir din susul rîului, pîlpîind din aripile lor ascuite,
i dpi pescrui albi...

i în singurtatea care ne împresura era ceva blînd
i dulce ca într-un basm vechi al copilriei".

Pentru surprinderea atmosferei pline de prospeime,
a începutului de primvar, discutînd aceast descriere
cu elevii, caut s reactualizez reprezentri variate. Cele
mai multe sînt declanate de imaginile pline de culoare,
create de autor : toporai violei, fluturi roii, pescrui
albi, iretul seînteind etc.

Reprezentrile auditive sporesc fora de sugestie a
paginilor descriptive : vînturi suntoare, zbor uiertor,
viersul subirel al piigoiuiui.

Dei nu sînt provocate în mod direct, în conversaia
cu copiii apelez i la reprezentrile lor olfactive, amin-
tind <ie mirosul de iarb orud al mugurilor strivii în-
tre degete, de parfumul discret al toporailor. Are loc
astfel acel proces de adaptare a imaginilor la particu-
laritile textului literar, proces de care discut prof.

Al. Roea într-o lucrare a sa.

Efectele pozitive ale receptrii unei descrieri, în

modul prezentat, sînt multiple : cunoaterea mai deta-
liat a realitii, sensibilizarea fa de frumosul din

natur, zugrvit prin intermediul imaginilor literare,

formarea unor reprezentri compensatorii atît de nece-
sare copiilor deficieni vizual !...

Un mijloc eficient pentru formarea reprezentrilor
celor mai diverse îl constituie discutarea portretelor

literare. Pentru a constata ce elemente ale unui portret

literar influeneaz imaginaia elevilor, determinînd for-

marea unor reprezentri, am formulat cerina ca elevii

s caracterizeze în scris dou personaje : Fnu i
învtoarea din fragmentul „Prvale-Baba" de I. Teo-
doreanu.Singura indicaie dat înainte de lectura frag-

mentului a fost de a urmri cu atenie cele dou per-
sonaje in vederea prezentrii lor, aa cum vor aprea
ele în imaginaia fiecrui elev.

In lucrrile elevilor s-a constatat prezena detaliilor

fizice de ordin vizual, în ciuda faptului c textul literar

nu le conine. Astfel, micul erou se contureaz în ima-
ginaia copiilor ca o fiin de o anumit statur,
cu o anumit fizionomie i vestimentaie, trsturi în

a cror descriere nu lipsete culoarea. Faptul este evi-

dent i în lucrrile copiilor lipsii de senzaii vizuale

sau de o experien vizual anterioar.

Constatarea pune în lumin eficiena modului în

care comentez în general cu elevii un text literar. Sub
influena acestor comentarii, ei s-au obinuit s ia în

considerare însuirile reale ale obiectelor i personajelor,

neignorîndu-le pe cele care în mod normal sînt sesi-

zate prin intermediul analizatorului vizual.

Dac trsturile fizice ale personajelor sînt imagi-

nate arbitrar — în funcie de gustul estetic al elevilor

— în schimb, cele morale sînt surprinse în mod adecvat

textului literar.
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Tn ce privete portretul învtoarei, în mod neatep-
tat, dei fragmentul sugereaz unele însuiri fizice,

copiii le ignoreaz pe acestea, recurgînd la înfrumu-
searea i întinerirea personajului, încercînd astfel s
stabileasc o concordan între portretul fizic i oel

moral. Dintr-o discuie ulterioar cu elevii am consta-
tat c modificarea trsturilor fizice ale acestui per-
sonaj nu se explic prin neînregistrarea lor, aa cum
apreau în text, ci prin necesitatea spiritual resimit
de copii de a crea frumosul, pe plan concret, conside-
rîndu-1 legat de frumosul din planul moral. Acest fapt
ilustreaz adevrul c literatura nu influeneaz numai
imaginaia i gîndirea, ci i viaa afectiv, trezind anu-

mite sentimente i determinînd o anumit atitudine de

simpatie sau de antipatie. Astfel, elevii profund impre-

sionai de calitile sufleteti ale învtoarei, au simit
nevoia de a o împodobi cu caliti fizice corespunz-
toare. E o tendin pueril, influenat probabil de

basmele ai cror protagoniti reprezint personificarea

idealului fizic i moral al poporului.

Pîn i detaliile vestimentare descrise în lucrrile

elevilor vor s exprime frumosul, simpatia micilor

cititori fa de personajul care le-a cucerit inima. Ast-

fel, învtoarea le apare copiilor îmbrcat în culorile

pe care ei le consider frumoase, preferine aprute —
do cele mai multe ori — datorit influenei celor din

jur.

Aceleai lucrri pun în lumin imposibilitatea copiilor

deficieni de a se desprinde de realitatea imediat tr-
it de dînii. Experiena limitat determin ignorarea

unor aspecte i înlocuirea lor cu altele, cunoscute co-

piilor din existena lor cotidian. Astfel, pe Fnu
i-1 imagineaz îmbrcat în uniform colar, dei textul

sugereaz diferenierea vestimentar a colarilor, po-

trivit strii lor sociale. De asemenea pe învtoare o

numesc „tovara", dei în text apare replica : Copii,

eu sînt învtoarea voa;tr i voi s-mi spunei
„Doamna".

Dei satisfctor în co privete constatarea gradului

de dezvoltare a imaginaiei, experimentul prezentat aici

atrage atenia asupra necesitii de a îndruma imaginaia
copiilor deficieni vizual pe o linie mai realist i mai
ales de a-i determina s sesizeze mai exact specificul

unei epoci, al unei situaii.

O viziune mai realist i imagini mai adecvate situa-

iilor concrete conin lucrrile elevilor mai mari, care

au un orizont mai larg de cunoatere, ceea ce îi ajut
:-. se detaeze de gîndirea i imaginaia cu pronunate
trsturi infantile. în aceste lucrri, trsturile morale

apar pe primul plan, iar cele fizice sînt mai concor-

dante cu cele sugerate de text. Aa de exemplu, înv-
toarea nu mai apr.re ca o tînr de o frumusee con-

venional, ci ca o institutoare blînd i modest, cu

o bogat experien în relaiile ei cu copiii.

Interesante observa, ii referitoare la reprezentrile

elevilor notri mi-au oferit lucrrile efectuate de elevii

din clasa a Vll-a. Pentru a constata capacitatea lor de

a-i reprezenta o situaie simpl, cunoscut lor din

propria experien, am intitulat compunerea ,,colar la

tabl". Prin renunarea la orice indicaie verbal, am
urmrit s constat aspectele pe care le înregistreaz

i Io redau copiii. Majoritatea lucrrilor au dovedit in-

teresul elevilor pentru aspectul moral al situaiei, re-

ferindu-se la calitatea rspunsului dat de elevul de la

tabl, la starea lui sufleteasc, — emoii, încredere în

cunotinele proprii, satisfacia produs de un rspuns
bun sau dimpotriv, ezitarea i ruinea determinat de

nepregtirea pentru lecie.

Copiii cu reprezentri mai bogate i-au imaginat i
detaliile fizice, redînd fizionomia colarului de la tabl

inuta lui vestimentar. Reprezentrile vizuale se îm-
bin aici cu cele auditive, ca vocea colarului, larma
copiilor din clas ele.

în mod deosebit m-a surprins portretul unei eleve
adolescente, coninut de una din lucrri. Imaginea vi-

zual deosebit de vie i colorat aprea în lucrare cu
mult finee i spirit de observaie : „colria se în-
dreapt spre tabl cu pai uori, în timp ce prul ei

castania îi flutura pe umeri, la fiecare micare".

în cpdrul aceluiai experiment, i-am solicitat pe elevi
s alctuiasc o scurt compunere care s prezinte un
aspect dintr-un domeniu mai puin cunoscut de copii.

Am intitulat compunerea „ Pescar în larg". Dificultatea
temei m-a determinat s dau în prealabil cîteva indi-
caii cu scopul de a orienta gîndirea i imaginaia ele-
vilor spre un anumit moment al zilei, o anumit pri-
velite, o anumit stare sufleteasc sugerat de tabloul

pe care trebuia s i-1 imagineze copiii. Lucrrile au
dovedit capacitatea copiilor de a-i imagina în mod
adecvat largul unei mri, în amurg sau rsrit etc.

în mod frecvent au aprut reprezentri vizualo-
tuloarea cerului i a apei, abundena luminii, trstu-
rile fizice i detaliile in legtur cu vestimentaia pes-
carului — toate surprinse in mod real.

Iat un citat din lucrarea elevului : „Pescarul avea
faa ars de soare i însprit de vînturi, haine de un
albastru splcit, petii argintii se zbteau în plas",
in unele lucrri se observ influena peisajului sado-
venian, cunoscut de elevi din descrierea „Taine". Cre-
ionrile sînt îns în linii generale, stîngace. Am reinut
descrierea sugestiv i plastic a unei eleve care înf-
ia o amiaz marin torid i o furtun nprasnic
bîntuind marea i rmul. Peisajul este perceput prin

toate simurile, ca dovad c în zugrvirea lui, eleva

a îmbinat elemente dintre cvie mai diverse : vizuale,

auditive, tactile etc.

Iat un mic fragment : „Pescarii se urc în barc,

îndeprtîndu-se de plaja cu nisipul fierbinte. Barca se

mica încet, parc obosit de cldura amiezii. Vînlu!

îi lsase aripile în jos. Din cînd în cînd o boare uoar,
cu gust de sare, se rspindea în jur. Cerul era de un

albastru intens, iar peste întins de ape, pîn departe

se vedea rmul. Pescruii zburau în stoluri, scoînd

ipete ascuite ce se amestecau cu fonetul valurilor

izbite de mal... Nori negrii so lsar deodat deasupra

mrii. Din senin cerul deveni cenuiu. Tunetele norilor

se amestecau cu mugetul slbatic al mrii. Pe rm
copacii se îndoiau gaca-gata s se frîng. Totul prea
o lupt nprasnic între cer, ap i pmînt".

în majoritatea lucrrilor îns, accentul cade tot pe

latura moral a faptului de via redat. Astfel, copiii

se preocup de rezultatele muncii, de sentimentul pro-

dus de aceasta, satisfacie sau dezamgire.

Detaliile de ordin tehnic ale pescuitului sînt destul

de bine cunoscute de copiii care vorbesc despre undi
sau nvod, de cîrligele i pluta undiei, de cutiile de

tabl în care pescarii in momeala pentru peti. în

general experimentul a relevat faptul c elevii defi-

cieni vizual posed cunotine referitoare i la acele

domenii pe care nu le-au cunoscut din realitatea direc-

t, ci numai din relatrile celor din jur i mai ales

prin intermediul operelor literare studiate sau citite.

Aceasta demonstreaz c comentariile literare au con-

secine pozitive atit în ce privete lrgirea orizontului

de cunoatere al elevilor, cit i în ce privete dezvol-

tarea imaginaiei sau îmbogirea i conservarea fon-

dului de reprezentri de care dispun elevii. La rîndul

lui, acest fond de reprezentri poate fi utilizat ulterior

in vederea unei receptri superioare a literaturii.

Iat de ce îmbogirea i conservarea fondului de

reprezentri nu constituie o problem general din sfera

tiflologiei, ci ea trebuie s stea în acelai timp i în

atenia profesorului de literatur.
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Profesoara de muzic

MMI/l FMMSM 0897-1963)

Dac astzi m pot socoti pianist, în bun
parte acest fapt îl datoresc i profesoarei

mele de muzic, Mria Fgranu, nev-
ztoare, care pentru prima dat m-a introdus

în tainele i tehnica pianului, dup care, la

conservator, profesoara Smaranda Atanasov
s-a strduit s-mi desvîreasc tehnica i
interpretarea pianistic.

Ultima mea profesoar, creia îi port ace-

lai respect i recunotin a fost apoi marea
pianist, Aurelia Cionca. Ea mi-a transmis,

cu druire i pricepere, impecabila i ine-

galabila miestrie a pianului.

Profesoara Fgranu dispunea de o fe-

minitate aparte i de o noblee rar întîlnit.

Avea un auz muzical desvîrit i în fiecare

clip prea c visa, c fredona o melodie
tainic i infinit.

Cînd ne asculta la lecii, inea msura
piesei pe care o interpretam, izbind uor cu
vîrful pantofului în duumeaua clasei, în

aa fel încît noi, elevii, urmream ritmul i
interpretarea condui cu farmec, ca de un
metronom. Acest procedeu, ce devenise pen-
tru profesoara noastr un adevrat tic. ne
fcea s o respectm i s o îndrgim foarte

mult.

De cîte ori se întîmpla ca unul dintre

noi s ne prezentm la clas cu lecia mai
puin studiat, profesoara se ridica de pe
scaun, se plimba prin faa bncilor noastre

i ne vorbea cu pasiune i convingere :

— Copii, de ce nu învai ? Timpul tre-

ce i cu toii vei regreta acest timp pierdut !

S tii de la mine c muzica este arta în

care oamenii fr vedere pot s ptrund
i s-i guste farmecul. Ea ne ofer mîn-
gîiere, fcîndu-ne s cunoatem frumosul

i sublimul ei. Copii, învai muzica cu

toat plcerea i cu tot sufletul vostru, cci
ea v va oferi in via cele mai mari satis-

facii !

i deodat îi desfcea poeta, îi scotea

batista parfumat i îi tergea obrajii de

lacrimi.

Demn de reinut pentru toi este faptul

c buna noastr profesoar cumpra cu pro-

prii si bani partiturile necesare pentru clas.

An de an, la încheierea primului tri-

mestru colar, ea ne aducea, spre bucuria

i plcerea noastr, o pung mare cu bom-
boane din toate aromele : lmîie, portocal,

zmeur, tei, migdale, spirtoase, din care noi.

dup ce le împream frete, roniam
toat ziua aceea din ele, fr s mai gustm
din mîncarea de la masa de prînz i de

sear.
De neuitat a rmas în mintea fiecrui

elev gestul matern al profesoarei Fgr-
anu, care ne oferea de ziua naterii cîte o

mic atenie, iar la cei mai buni, la sfîritul

anului, pe lîng premiul i distincia cuve-

nit, primeam din partea ei i cîte un cadou.

Astfel, în anui 1935 am primit i eu pentru

prima dat un ceas de buzunar „Roskov
Patent", de care m-am servit muli ani !
pe care i azi îl pstrez, ca pe un talisman

al vieii mele de colar i copil. Port în me-
morie i acum cuvintele profesoarei, pe care

le-a rostit atunci : „Dragul meu, acest ceas

s-i arate numai ore i zile bune i fru-

moase, în tot timpul !"

i mai emoionant a fost ziua cînd Ia

absolvirea colii, profesoara Fgranu mi-a

oferit un al doilea cadou i anume, un aparat

de radio ,,Vox", adresîndu-mi-se emoionat :

„Dragul meu, ori de cîte ori vei fi liber, s
asculi la acest aparat emisiuni 'e muzicale

care îi vor servi s-i desvîreti cuno-
tinele în acest domeniu, oferindu-i cele

mai mari satisfacii sufleteti".

Despririle de persoanele dragi au fost

i au rmas totdeauna triste.

La absolvirea colii am trit i eu acele

intense emoii, socotind c m voi despri
pentru totdeauna de buna mea profesoar,

fapt care din fericire nu s-a petrecut. Pîn
aproape de sfîritul vieii ei, am vizitat-o

foarte des, solicitîndu-i sfaturi în domeniu]
muzicii i împrurnutînd de la ea partiturile

necesare la concursurile de la conservator.

Pentru marile ei merite, profesoara nev-
ztoare Mria Fgranu pe drept cuvînt

se numr în galeria nevztorilor de seam
din ara noastr, desfurîndu-i activitatea

didactic într-o perioad cînd coala întîm-

pina dificulti materiale, greu de rezolvat.

(Fragment din capitolul 14, ^Portrete

i evocri", din romanul în manus-
scris ..Psihologia unei viei", de prof. I

N. Ionescu) î
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Dr. Cr. TEFNESCU:
.

PRESQPUNCTURA. Ghid terapeutic

HIPERTENSIUNEA
ARTERIAL

Se vorbete de hipertensiune arte-

rial cînd valorile tensiunii arteriale

de adult depesc pe cele normale :

11—14 (tensiunea maxim) i 7—

9

(tensiunea minim). Constituie un

semnal de alarm o tensiune cu va-

lori maxime între 14—16 cm i mi-

nime între 9—9,5 cm.

Pentru medicina tradiional, hiper-

tensiunea este consecina unui exces

energetic în anumite meridiane, ener-

gia INN fiind perturbat de o „mînie

violent", iar energia IANG, de o

„bucurie prea mare". Terapia ener-

getic ajut hipertensiunea arterial

în prima faz, cînd valorile tensio-

nale cresc puin i revin repede la

normal.

Hipertensiunea arterial va fi tra-

tat la medic, ceea ce nu contrain-

dic i masajul urmtoarelor dou
puncte :

— „Mlatina vînturilor" — VB 20,

situat pe ceaf, pe orizontala ce trece

pe sub lobul urechii, în scobitura de

sub protuberantele oecipitale-tonifiere.

Acest punct are aciune asupra sis-

temului nervos vegetativ simpatic.

— „Valea luminoas" — R2, situat

pe marginea intern a piciorului, la

dou msuri înainte i sub maleola

intern — dispersie. Acest punct aju-

t la eliminarea lichidului în exces.

Alte indicaii : edemele membrelor
inferioare-dispersie

;
amoreli în mem-

brele inferioare-tonifiere.

HIPOTENSIUNEA
ARTERIALI

In aceast stare sînt încadrate va-

lorile tensionale maxime sub 10 cm
pentru maxim i sub 6 cm, pentru

minim, la vîrsta adult, iar pentru
vîrsta de 60 ani, sub 12 cm pentru

maxim i sub 7 cm pentru minim.
In general, hipotensivii acuz obo-

seal, ameeli, zgomote în urechi i
senzaia de rceal a extremitilor.

Unele femei pot avea i menstruaii

insuficiente i neregulate.

Muli hipotensivi se obinuiesc cu

•aceast stare, care nu se manifest

simptomatic. Hipotensiunea arterial
poate fi întîlnit ca un simptom al

unor boli de inim
(

boli endocrine

sau metabolice. Cea mai frecvent

cauz a hipotensiunii arteriale este

dereglarea sistemului nervos vegeta-

tiv. Cînd valorile tensionale scad

brusc, aa cum se întîmpl în sin-

cope, ocuri sau colaps viaa bolna-

vului poate fi pus în pericol.

Pentru toate felurile de hipoten-

siune arterial poate fi folosit i pre-

sopunctura. Un punct cu aciune

asupra circulaiei sîngelui este „A-
saltul cerului" — VS 9, situat în

apropierea unghiei degetului mijlociu

de ia min — tonifiere. în caz de

urgen, se strînge cu putere vîrful

degetului. Alte indicaii : fric, im-

poten sexual — tonifiere.

IMPOTENA
SEXUAL

Cauza cea mai des întîlnit este de

ordin psiho- afectiv, dar pot fi i
alte cauze ca unele boli ale organe-

lor genitale sau diabetul zaharat. Pen-

tru medicina tradiional, o pertur-

bare energetic într-unui din cele 12

meridiane perechi poate contribui la

apariia impotenei. Ca tratament se

recomand reechilibrarea energiilor

cu ajutorul acupunctura sau preso-

puncturii.

Se va aciona cîteva sptmîni a-

supra urmtoarelor puncte : — „O-

ceanul energiei" — VG 6, situat la

1,5 msuri sub ombilic — tonifiere.

Alte indicaii ; astenie — tonifiere
;

— „Asaltul suprem" — F3
?

situat

pe faa dorsal a labei piciorului,

la locul unde se unesc cele dou oase

din prelungirea degetelor i i II —
tonifiere. Alte indicaii : frigiditate

— tonifiere.

— „Izvorul de la cotitur" — FB,

situat pe faa intern a genunchiu-

lui, deasiipra pliului su de fixare

— tonifiere.

— „Al treilea interval" — S 36, si-

tuat la 3 msuri sub vîrful rotulei,

între cele dou oase ale gambei (tibia

i peroneul) — tonifiere.

Alte manevre : masajul coloanei ver-

tebrale în regiunea lombosacrat i
masajul feelor interne ale membrelor

inferioare.

INDIGESTIA

Indigestia poate aprea dup o ma-
s copioas încrcat cu grsimi, rîn-

tauri, maioneze etc, ca i dup o

emoie puternic, cu care ocazie se-

creia stomacului înceteaz brusc. Ali-

mentele alterate de asemenea pot pro-

duce indigestie. Simptomatologia in-

digestiei const în : gura uscat i
amar, halen fetid, rîgîieli, sete,

diaree sau constipaie
j
limba uscat

i încrcat, febr (uneori), stare ge-

neral proast. Aceste simptome se

mai întîlnesc în apendicite, febr ti-

foid sau intoxicaii acute. îndepr-

tarea alimentelor vinovate de indi-

gestie i vrsturile fac ca simpto-

mele s dispar.

Ca presopunctur vor fi stimulate

urmtoarele puncte :

— „Fiul prinului" — SP 4 — numit

i „marele punct al digestiei", situat

în scobitura din mijlocul marginii in-

terne a labei piciorului — tonifiere.

Alte indicaii : balonri — tonifiere.

— „Stomac inferior" — VC 10, si-

tuat la 2 msuri deasupra ombilicului

— tonifiere. Alte indicaii : vrs-
turi — dispersie.

INSOLAIA
Se recomand masarea urmtoarelor

doua puncte :

— „Bariera intern" — VS 6, si-

tuat la 2 msuri deasupra mijlocului

pliului pumnului — dispersie (în in-

solaiile uoare)
;

— „anul cu ap" — VG 25, situat

sub nas — tonifiere (în insolaiile

severe).

Alte indicaii : redoarea coloanei

vertebrale — tonifiere.

LUMBAGO
Se caracterizeaz printr-o durere

acut, persistent i insuportabil, în

regiunea lombar sau printr-o durere

cronic, permanent i suportabil,

pe fondul creia se pot instala crize

acute. Durerea este însoit de con-

tractura muchilor regionali lombari

i limitarea micrilor. La declana-

rea crizelor dureroase, frigul i ume-

zeala îi spun cuvîntul. Uneori, în
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spatele unei dureri lombare se ascun-

de o boal de rinichi, o boal a or-

ganelor genitale la femei, în special,

dar chiar i la brbai, procese infec-

ioase locale, tumori ctc. Vor fi ma-
sate punctele :

„Izvorul podiului extern" — VB
34, situat în scobitura de sub genun-

chi, pe faa antero-extern, la unirea

celor dou oase, tibia i peroneul —
dispersie.

Alte indicaii : boli de muchi i
sechele dup poliomielit, la mem-
brele inferioare — tonifiere.

Medicina chinez mai explic lom-

bagiile printr-un blocaj energetic în

meridianul vasului guvernator. De a-

ceea se recomand i masarea ur-

mtoarelor puncte :

— „Poarta destinului" — VG 4, si-

tuat sub vertebra II lombar — dis-

persie.

Alte indicaii : impotena sexual,

reanimare, sportivi i artiti (pentru

creterea condiiei fizice) — tonifiere.

— „Bariera IANG" — VG 3, situat

sub vertebra IV lombar (prin corpul

acestei vertebre trece orizontala ce

unete marginile superioare ale oase-

lor bazinului) — dispersie.

Alte indicaii : dureri postoperatorii

— dispersie
;
pareza gambei i a la-

bei piciorului — tonifiere.

MASAJUL
ENERGETIC

AL TRUNCHIULUI

La masajul spatelui sînt intercep-

tate numeroase puncte situate pe cele

dou meridiane care strbat aceast

regiune — vasul guvernator i vezica

urinar. Pe acest ultim meridian (ve-

zica urinar) se gsesc cîteva puncte

cu aciune special, numite puncte

„Shu", care au legturi directe cu

f®arte multe organe : inim, plmîn,

ficat, stomac, splin etc. Prin stimu-

larea punctelor Shu vor fi deci sti-

mulate i organele cu care sînt lega-

te, energetic. Astfel se explic starea

de bine pe care o resimim în urma

masajului spatelui, care acioneaz

indirect asupra tuturor organelor.

Punctele Shu mai au o calitate : ele

acioneaz asupra organelor numai a-

tunci cînd acestea se afl într-un de-

zechilibru energetic.

Pe lîng acest masaj nesistematizat

al spatelui, în ultimul timp se mai

folosete un masaj al trunchiului, cu

scopul de a mobiliza energiile orga-

nismului, denumit ma:aj energetic.

Acesta este un masaj liniar, execu-

tat cu unul sau dou degete.

La început, traseele liniare de pe

trunchi vor fi masate blînd, urmînd

ca pe parcurs masajul s creasc în

intensitate. Vor fi masate urmtoa-
rele patru trasee :

— masajul liniei anterioare, între

prebis i barb, apoi al liniilor situate

pe flancuri i torace, în sens ascen-

dent
;

— masajul liniilor situate pe feele

laterale ale gîtului, trunchi i coapse,

in sens descendent
;

— masajul blînd al liniei mediane
posterioare, al liniilor de pe faa pos-

terioar a trunchiului, în sens des-

cendent
;

— masajul liniei mediane posterioare

pîn în cretetul capului, pe liniile

de pe ceaf i partea superioar a

spatelui, în sens descendent.

Acest masaj se poate executa de

trei ori pe zi, precum i la sfîritvil

edinelor de acupunctura sau preso-

punctur.

IIE

INFERIOARE (III)

MASAJUL ARTICULAIEI
GLEZNEI

Glezna sau gîtul pciorului cuprinde

dou articulaii : peroneotibil infe-

rioar i tibiotarsian, împreun cu

toate prile moi care le înconjoar.

La acest segment al membrului in-

ferior distingem de asemenea dou
regiuni : una anterioar i alta pos-

terioar. Regiunea anterioar este cu-

prins între cele dou maleole — ex-

tern i intern. între ele se întinde

ligamentul inelar al tarsului, sub care

trec tendoanele gambierului anterior,

extensorului propriu al degetului mare

i al extensorului comun. Intre gru-

pul tendoanelor amintite i cele dou

maleole se afl dou depresiuni, în

care se gsete, direct sub piele, si-

noviala articular, accesibil masaju-

lui.

Regiunea posterioar, aflat de ase-

menea între cele dou maleole, are

la mijloc tendonul lui Achile, care se

insera pe clcîi. Sub tendoul lui

Achile se afl o burs seroas retro-

calcancan.

Masajul gleznei 9& începe cu nete-

zirea, care se poate executa cu am-

bele mîini. Urmeaz presiuni în re-

giunea perinealeolar i friciuni în

articulaia tibiotarsian. Friciunile-

încep cu tendonul lui Achile, sub ma-

leola intern. Masajul se încheie cu

micri pasive i active de flexiune

dorsal si plantar a piciorului pe

gamb, de rotaie, de pronaie i su-

pinaie.

MASAJUL PICIORULUI

La picior, deosebim o regiune dor-

sal, prin care trec numeroase ten-

doane, care vin de la gamb, sub care

se gsesc muchiul pedios i muchii

interosoi i o regiune plantar, la

care se disting trei loji musculare

acoperite de o aponevroz groas ;
lo-

ja intern cu muchii scurtul flexor

plantar, lungul flexor comun al dege-

telor, lombricalii i abductorul dege-

tului mare i loja extern, ocupat

de muchii degetului mic.

Pentru masaj, bolnavul va sta cul-

cat. Se începe cu netezirea degetelor

de jos în sus, urmat de presiuni i

frmântri sub form de mîngluiri,.

cu dou degete. Se insist la articu-

laia metatarsofalangian a degetului

mare. Se maseaz apoi faa dorsal

a piciorului prin netezire, uoar fr-

mîntare a fiecrei teci tendinoase în

parte, prin micri laterale peste ten-

doane. Acest masaj este recomandat

în edemele acestei regiuni.

Planta se maseaz prin neteziri*

friciuni în caz de aderene i mai

ales bateri cu partea cubital a mîinii,.

cu pumnul sau cu partea dorsal a

degetelor flectate.

In cazul piciorului plat se executa

neteziri i frmîntri atît la picior,

cît i la gamb, completate de mi-

cri de gimnastic i exerciii de

mers, cu scopul de a întri muscu-

latura care susine bolta plantar.

Dintre aceste micri, amintim : fle-

xiunea dorsal a piciorului, flexiu-

nea plantar maxim, supinaie plan-

tar, cu atingerea tlpilor, micri de

rezisten, cu ajutorul masorului. Se

mai recomand exerciii de mers, pe

marginile externe ale picioarelor, cu

clcîiele în afar i degetele în fle-

xiune dorsal.
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Manifestri prodromale oculare
în cadrul sindromului SIDA

Dr. Aurel ROSIN
Policlinica universitar TITAN

1

SIDA — sindrom de imunodefici-
en cîtigat — este o stare clinic
infecioas, de o severitate deosebit.
Ea prezint manifestri grave,
caracterizate printr-o imunodeficien
celular de baz, cu un statut imu-
nitar sczut, în special pentru limfo-
-citele, T, care în cele din urm
sînt distruse total, afectînd sistemul
imunologic i deschizînd calea ctre
alte infecii relativ inofensive, paci-
entul devenind vulnerabil la boli care,
nu ar fi prezentat, altdat, o ame-
ninare pentru el.

SIDA este determinat de un re-
trovirus limfocitetrop tipul III, din
grupul virusurilor leucemiei umane cu
celula T. Acest virus are o durat
mare de incubaie : 2—5 ani i chiar
pîn la 15. Epidemiologie, dup pri-
mul caz de SiDA, descris în 1977—
1978, pandemia a luat proporii nu-

merice îngrijortoare în unele re-

giuni ale globului, cu un ritm de cre-
tere progresiv, la început în rîndul

învertiilor sexuali, ulterior trecînd

aceast barier i lovind fr ale-

gere. Intre alii, un numr de nou-

nscui, din familii normale, au SIDA.
Vîrsta medie de îmbolnviri este de

36 de ani. HIV este prezent în con-

centraii infestate în sînge prepa-

Tate de sînge, instrumente medicale

•contaminate, practici sîngerînde (ope-

raii, tatuaj, circumcizie), prin in-

jecii intravenoase, seringi insuficient

sterilizate, în sperm (mai ales la

homosexuali i heterosexuali), prin

lacrimi de la mam la ft (înainte,

în cursul sau dup natere), prin con-

tact
,
sexual, secreie cervical, dona-

rea de sînge pentru transplante etc.

Intre modalitile de transmitere

a virusului exist trei grupuri de

risc mai frecvente : homosexualii, in-

jeciile intravenoase fcute dup ste-

rilizri incorecte sau prin transfuzii,

în cazul celor ce îi administreaz

intravenos drogul.

De asemenea, exist un risc la he-

mofilicii transfuzionai i la perso-

nalul ce mînuiete produse de sînge.

S-au descris multe cazuri i în afara

acestor grupe de risc, atingînd egal

brbaii i femeile.

Un grup de risc sînt i strinii ve-

nii din ri cu un mare numr de

bolnavi sau cei ce au stat perioade

mari în strintate, cît i cei sufe-

rinzi de diverse maladii venerice,

toxicomanii i prostituatele. De ase-

menea, se recomand testarea dona-
torilor de sînge sau de grefe.

Unele tulburri oculare pot indica

prezena SIDA, mult înainte ca pri-

mele simptome ale bolii s se mani-
fest. Dr. Garry Holland a comunicat
la Congresul de oftalmologie din 1974,

de la San Francisco, posibilitatea de
a diagnostica SIDA prin sindroame
prodromale oculare. O infecie de-
terminat de virui citomegalici, prin-

tre care figureaz i HIV din SIDA,
manifestat prin apariia retinitei, cu
pete clare deschis pe fundul de ochi.

S-a remarcat la pacienii cu SIDA
c cei care aveau aceast retinit au
decedat în proporie de 80%, fa de
44% dintre pacienii care nu prezen-
tau i simptome oculare. In afar de
aceast form de retinit mai pot
aprea i alterri ale nervului optic i
herpes cornean, care se pot ivi i în

cadrul altor afeciuni, dar evoluia
lor este neobinuit la bolnavii de
SIDA. Aceste manifestri oculare nu
sînt patognomonice, dar este necesar
s le cunoatem.
La un congres oftalmologie, la Wies-

baden, prof. Barbara Schmidt a con-
firmat apariia leziunilor oculare, cu
aspect prodromal, drept semnifica-
tiv pentru depistarea SIDA. A re-
marcat deci apariia acestor simp-
tome ale sindromului de deficien
imunitar. Simptomole oculare des-
crise atenioneaz oftalmologul, care
excluzînd diabetul se poate gîndi la

o deficien a sistemului imunitar.
Printr-o întîmplare, s-a descoperit la

Clinica oftalmologic Stegliz (Berlin),

existena unui raport între simpto-
mele oculare prodromale i SIDA. Un
bolnav aparent sntos a prezentat

tulburri oculare i cum aceste ano-

malii nu corespundeau unui tablou

clinic cunoscut, medicul a avut ideea

de a-1 testa de SIDA, al crui rezul-

tat a fost pozitiv. Cercetînd i ali

bolnavi a mai gsit i alte cazuri

asemntoare.
Aceste aspecte privind manifest-

rile prodromale SIDA sînt în curs

de cercetare în mai multe servicii de

specialitate. Descoperirea virusului

HIV, în lacrimi, pune în plus pro-

blema truselor de încercare pentru

lentilele de contact, care ar putea

vehicula infecia. De asemenea, trans-

miterea virusului în cazul transplan-

tului de cornee, a manipulrii instru-

mentelor oftalmologice (tonometru,

pense, blefarostate, ac corp strin,

întorctor de pleoap). Intrucît al-

coolul, în proporie de 70% distruge

virusul, se recomand sterilizarea lor

prin tergerea cu acesta, fr vat,
splarea pe mîini a personalului of-
talmologie de serviciu, dup atinge-
rea de lacrimi i protejarea mîinilor,
prin mnui, dac exist leziuni. Vi-
rusul HIV mai poate fi distrus, în
afar de alcool (70%), de apa oxige-
nat (3%), hipocloritu'l de Na (1/10)

i de cldur. Nu au fost citate pîn
în prezent cazuri de infecii la per-
sonalul medical oftalmologie, ceea ce
presupune o slab excretare a viru-
sului în lacrimi i saliv.

In etapa actual, întrucît nu avem
la îndemîn medicamente sau un vac-
cin eficient, o problem important
în prevenirea bolii o constituie m-
surile de educaie sanitar, pregtind
populaia asupra acestei maladii gra-
ve i evitînd rspîndirea ei.

Exist un departament specializat
anti-SlDA, al O.M.S.-ului, cu un bu-
get în valoare de 37 milioane de
dolari. Acest departament a stabilit

o strategie medical de prevenire i
lupt împotriva bolii, de educare i
informare a publicului asupra infec-
iei cu HIV, asupra cilor de trans-
mitere, urmrind încetinirea rspîn-
dirii sindromului SIDA, prin :

1. prevenirea contaminrii pe cale

sexual (preferîndu-se un singur par-

tener i respectînd condiia de fide-

litate) i mai ales a vagabondajului

sexual, a prostituiei i a homosexua-

litii
;

2. donatorii de sînge, plasm, or-

gane etc. s fie verificai pentru po-

sibila existen a anticorpilor HIV.

Dezvoltarea, acolo unde este posibil,

a autotransfuziei
;

3. persoanele ce lucreaz în labo-

ratoare i în alte servicii medicale

vor trebui s respecte precauiile pri-

vind protecia împotriva infeciei cu

virusul hepatic B i HIV, precizînd

c ultimul este de cel puin 10 ori

mai periculos i mai toxic. Dezin-

fecia mîinilor, a suprafeelor de lucru

contaminate cu sînge, saliv sau la-

crimi se va face cu alcool, ap oxi-

genat, hipocrit i cldur
;

4. educaia i informarea populaiei,

în special a tinerilor reprezint o

msur profilactic eficient i ab-

solut necesar.

Este bine s fim contieni c în

condiiile actuale, fiind vorba de o

boal grav, pentru care nu exist

posibiliti terapeutice eficiente, m-
surile de prevenire trebuie aplicate

cît mai corect posibil.
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• In Elveia a fost realizat un mic robot electronic,

cu ajutorul cruia nevztorii diabetici îi pot face

singuri injeciile cu insulina. Aparatul execut injec-

iile cu mare precizie i pericolul eventualelor bule de

aer este complet înlturat. In prezent, se studiaz
construirea unei a doua generaii de asemenea roboi,

care s injecteze in acelai timp, atît insulina cu aci-
une rapid, cit i pe cea cu aciune întîrziat.

• La Universitatea Stanford (S.U.A.), a fost construit

un robot pentru nevztorii surzi. Acesta transform su-

netele în puseuri pneumatice, care, pe baza unui anumit
cod, pot fi înelese do handicapat. Viteza de transmitere
este de dou cuvinte pe minut.

• In luna martie 1987, a încetat prematur din via,
în urma unui atac de cord, preedintele Asociaiei nev-
ztorilor polonezi, Vladimir Copidlovsky. Nscut în 1933,

el a fost transportat, în timpul rzboiului, în Germania
de unde s-a întors îns dup înfringerea agresorilor.

i-a pierdut vederea în urma unei explozii. A învat
la Institutul de nevztori Laski, de lîng Varovia,
dup care a urmat liceul, iar dup susinerea bacalau-
reatului, a absolvit un curs de masori. S-a înscris apoi

la Facultatea de drept, din Vroclav, pe care a absol-

vit-o în 1960. In perioada 1969—1974, a funcionat, în

calitate de secretar general al Asociaiei nevztorilor,
iar în anul 1981 a fost ales preedintele ei.

Din 1981, pîn în 1985, a cumulat i funcia de pre-
edinte al Uniunii cooperativelor de nevztori, unde
aportul lui a fost cît se poate de benefic.

V. Copidlovsky a activat cu convingere i pentru
colaborarea internaional a nevztorilor. El a fost

membru al prezidiului Asociaiei sportivilor nevz-
tori, de pe lîng Uniunea european a nevztorilor.

9 Medicul chinez, Li Pine In, din Hong Kong, a

descoperit uri nou i important punct de acupunctura,

pe pavilionul urechii stingi. Dac se acioneaz asupra
acestui punct, se obin vindecri surprinztoare în mai
multe boli de ochi, redîndu-se vederea unor pacieni
practic orbi. La spitalul militar, unde lucreaz dr. Li,

din 3000 de pacieni tratai cu aceast metod, suferind
de diverse boli de ochi, ca : miopie forte, presbiie avan-
sat etc, 98% dintre ei i-au recptat vederea.

La simpozionul de oftalmologie, inut Ia Beijing, în

1984, doctorul i-a prezentat descoperirea, denumind
punctul de acupunctura, de pe urechea sting, „sin-

min", care înseamn „noua lumin".
i în Japonia au fost tratate cu succes 130 de per-

soane. In Oictombrie 1985, rezultatele acestea au fost

confirmate la o conferin oftalmologic, inut la Phi-
ladelphia (S.U.A.).

O La 20 iunie 1987, dr. Gerhard Polzin a fost ales

preedinte al Asociaiei nevztorilor i slabvztorilor
din R.D.G., de cel de al VlII-lea congres al asociaiei.

El s-a nscut la Lietzow, la 8 ianuarie 1945 i i-a pierdut
vederea la vîrsta de 8 ani, într-un accident. A urmat
coala de nevztori de la Konigs Wusterhausen, unde
i-a dat bacalaureatul în anul 1964. A lucrat apoi un
an ca dactilograf la consiliul popular al raionului Rugen,
iar între 1965—1970 a urmat cursurile facultii de rus-
cnglez, ale Universitii Karl Marx, din Leipzig, ob-
inînd diploma de profesor de limbi strine, pentru
aduli. A fost reangajat de consiliul raionului Rugen
în calitate de consilier pedagogic, lucrînd aici timp de
14 ani. între anii 1973 i 1984 a activat i ca preedinte
al filialei Rugen, a Asociaiei nevztorilor i slabv-
ztorilor. Din anul 1984, a lucrat ca director al Institu-

tului de reabilitare „Ernst Puchmuller", din oraul
Neukloster. In anul 1985, a fost cooptat membru în

consiliul de conducere al asociaiei i din septembrie
1986, activeaz în calitate de conductor al sectorului

organizatoric, în secretariatul Consiliului Central. In

decembrie 1986, Gerhard Polzin i-a susinut cu succes

teza de doctorat în pedagogie.

• In zilele de 15 i 16 mai 1987 s-a desfurat la

Poznan (Polonia) un turneu internaional de golbal. Au
participat 8 echipe din : Bulgaria, Cehoslovacia, Dane-
marca, Finlanda, Olanda, Polonia i Ungaria.

Pe primele trei locuri s-au clasat, în ordine, echipele
din Olanda, Danemarca i Ungaria. Jocurile aii fost

foarte spectaculoase i echipele au dat dovad de o

pregtire excelent, în urma unor antrenamente susi-
nute. Prin turneul de la Poznan, golbalul a fcut înc
un pas spre recunoaterea lui pe plan internaional ca
sport foarte potrivit pentru deficienii vizuali.

• In întrecerea socialist dintre unitile de pro-
ducie ale Asociaiei nevztorilor bulgari, primul loc

a fost ocupat de întreprinderea „Uspeh" (Succesul), din
oraul Plevna. Pentru performana ei, întreprinderea
a primit drapelul transmisibil „Gloria muncii", titlul

de „prima" pe anul 1986, precum i o sum de bani.

• în cadrul „Deceniului persoanele handicapate", pro-
clamat de O.N.U., Uniunea cooperativelor de producie
ale nevztorilor din Polonia i-a oferit ajutorul i
cooperarea în probleme de producie, organizaiilor de
nevztori din rile în curs de dezvoltare. Polonezii

au o mare experien în acest domeniu. Uniunea coo-

perativelor de nevztori dispune de 31 uniti mari,
cu 110 întreprinderi, care totalizeaz un numr de
18.000 de muncitori.

Ajutorul oferit de polonezi const din : executarea
planurilor i construirea întreprinderilor, precum i al

echipamentului special, studiile de viabilitate ale acestor

întreprinderi i pregtirea tehnic a cadrelor.

• In luna decembrie 1986, a avut loc în Argentina,

adunarea, general a reprezentanilor instituiilor de

nevztori. Cu aceast ocazie a fost înfiinat „Fede-
raia argentinian a instituiilor de nevztori", ale-

gîndu-se organele de conducere i stabilindu-se planul
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de activitate. Prin înfiinarea acestei organizaii uni-

tare, nevztorii argentinieni vor putea s-i rezolve
cu mai mult eficien problemele. La lucrrile adunrii
a part'cipat i preedintele Uniunii latino-amcricane a

nevztorilor, Enrique Elisalde, care a subliniat impor-
tana noii organizaii nu numai pentru Argentina, dar
.i pentru întreaga micare a nevztorilor din America
Latin.

• Anul trecut, la tipografia Asociaiei ..Valentin

Haiiy" a fost introdus o aparatur electronic în stare

s citeasc automat textele în negru i de a le reda
în sistemul braille integral sau abreviat, icare îns va
intra în folosin abia în 1988. O coinciden fericit a

fcut ca aceast modernizare s se efectueze tocmai în

anul în care biblioteca braille a Asociaiei „Valentin
Haiiy' - împlinea un secol de la înfiinare.

• „Pochodnia", organul de pres al Asociaiei nev-
ztorilor polonezi apare o dal pe lun, în 1400 de
exemplare, în sistemul braille, în 9503 de exemplare,
în negru i în 3000 exemplare, înregistrat pe band.
In redacia revistei lucreaz 5 persoane, sub conducerea
lui Iosef Sczurek. Piedacia, tipografia i biblioteca brail-

le se afl în aceeai cldire cu asociaia la Varovia.
Tot o revist lunar braille editeaz i Uniunea coope-
rativelor de producie ale nevztorilor In afar de
acestea mai apare si o serie întreag de suplimente,
în cele trei studiouri ele înregistrri p > band, lucreaz
3i! de persoane. Anual se înregistreaz aici 250 titluri.

Bunul mers al bibliotecii braille este asigurat de lfi

persoane, dintre care 8 sînt nevztoare. Fondul de

cri al bibliotecii braille se apropie de 5000 de volume.

• In zilele do 3—4 iunie 1S87, a avut loc la Varna

(K.P. Bulgaria), cea de-a doua Adunare General a Uni-

unii europene a nevztorilor (U.E.N.fy. Au participat

160 de delegai, din 23 de r*l europene. Participanii

au fost salutai de un reprezentant al guvernului bulgar,

de preedintele Asociaiei nevztorilor bulgari i de

preedintele Uniunii Mondiale a Nevztorilor. Discu-

iile s-au purtat cu precdere în jurul rapoartelor pre-

edintelui, trezorierului i a subcomisiilor. S-a procedat

apoi la alegerea noii conduceri a U.E.N. întrucît Boris

Zimin, vechiul preedinte, nu i-a mai pus candidatura,

delegaii au ales, icu foarte mare majoritate, în aceast

funcie pe Arne Husveg, fostul trezorier U.E.N., care

este i secretarul general al Asociaiei nevztorilor

norvegieni. In calitate de vicepreedinte a fost ales

Kodolfo Catani (Italia), iar ca secretar general Ianaki

Gradev, preedintele Asociaiei nevztorilor din Bul-

garia. Trezorier a fost ales Horst Stolper — R.F.G., iar

în alte funcii importante : Duncan VVatson — Marea
Britanie, Eugen Loeff — Olanda, Raymond Hardy —
Frana, Gcrharut Holzin — R.D.G. i Alexander Neu-

mivakin — U.K.S.S.

Asociaia nevztorilor din ara noastr îi felicit

pe r.oii alei i le ureaz spor în munca lor, atît de
important, spre binele tuturor nevztorilor de pe
continentul european.

9 în luna iunie 1987 s-au împlinit 30 de ani de cînd
nevzâtorii din Uruguay au editat prima lor revist în

braille. Din iunie li 57, revista „Horizonles" s-a al-
turat celorlalte reviste braille „Relieves Braille" i
„Boletin Informativo" din Spania, ,.Hacia la Luz",
,,Louis Braille" i ..Correo del Sur" clin Argentina —
pentru educarea i informarea nevztorilor de limb
spaniol.

• Asociaia nevztorilor finlande/.!, „Nekovammais-
ten Loma Rp" a fost înfiinat acum 80 de ani, sub
denumirea de „Suomen SoUeain Liitto".

în iunie 1907, la iniiativa unor tiflopedagogi i mai-
tri, s-au adunat la coala de nevztor din Helsinki
peste loo de nevztori simpatizani. Dup discuii i
dezbateri, s-au pus bazele acestei asociaii, care în ciuda
vicisitudinilor prin care a trecut în cei 80 de ani de
existen, funcioneaz i astzi, spre deplina satisfacie

a membrilor ei.

• Cele cinci case de odihn i tratament ale nev-
ztorilor estgermani : Boltenhagen, Wernigerode, Geor-
genthal, Hochsburg i Bad Gottleuba sînt situate în

unele dintre cele mai pitoreti regiuni ale rii. în

aceste locuri minunate, nevztorii, împreun eu înso-

itorii lor gsesc destindere i îi refac forele. Biletele

de trimitere la odihn sint distribuite de organizaiile

raionale ale Asociaiei nevztorilor, e\aluîndu-se fiecare

caz în parte. Dei locurile sînt numeroase i seriile se

succed tot timpul anului, nu toate cererile pot fi satis-

fcute.

*

• „Braille International", fostul organ de pres al

Federaiei Internaionale a Nevztorilor a devenit, dup
fuziunea Consiliului Mondial pentru Bunstarea Nev-
ztorilor cu Federaia Internaional a Nevztorilor

(hotrît în edina comun a celor dou organizaii

mondiale de la Riad — Arabia Saudit, în octombrie

1984), organul de pres al Uniunii nevztorilor asiatici.

Revista îi pstreaz titlul de „Braille International"

i este condus de acelai redactor, Lai Advani, care

este i preedintele Uniunii nevztorilor asiatici, orga-

nizaie regional din aceast parte a globului a Uniunii

Mondiale a Nevztorilor.

Revista „Braille International" este tiprit de „Insti-

tutul naional pentru deficienii de vedere" al guver-

nului indian din Dehra Dun (India).

Grupaj întocmit de ing. Livlu PACURARIU

VIAA NOUA, nr. 4 — 1087 29



TP

LA CONFERENCE
NAIONALE DU P.C.R.

Entre. 14—16 decembre 1987
la Conference Naionale du Pr-
i Communiste Roumain a eu
lieu ; elle a represente un eve-
nement d'une importance par-
ticuliere dans la vie de notre
parti et etat.

Les organisations et Ies or-

ganes du parti, les ouvriers,

toute la nation ont accueilli cet

evenement ainsi que le 40-erne
anniversaire de la Republique,
par des succes dans leur acti-

vite, dans l'accomplissement du
programme d'edification de la

societe socialiste developpee
dans toutes les domaines et

d'avancement de la Roumanie
vers le communisme.

LA CONCOURS NATIONAL
„A TEAVERS LE MONDE"

— 1987

A sa 3-erne edition, le con-
cours a eu lieu le 18 octobre
â Constantza, ayant comme the-
me l'ouvrage „En refaisant les

chemins de Nicolae Grigorescu"
par Valentin Ciuc.

Le concours a ete l'une des
manifestaions prestigieuses de
l'Association et a ete suivi par
une nombreuse assistance. Par
les questions et les reponses
donnees, on a pu refaire une
grande pârtie des chemins du
grand peintre roumain tant en
Roumanie qu'a l'etranger.

Apres les questions de bara-
ge, les trois premieres places
ont ete occupees par Ana Sulu-
mete (I) representant la Filiale

Piteti, Elisabeta Popa (II) re-

presentant la Filiale Oradea et

Daniel Lctuii (III) represen-
tant la Filiale Bacu.

LE PROFESSEUR AVEUGLE
ION VIRLAN — UN HOMME

AUX MAINS D'OR

Ion Vîrlan, professeur de rou-
main et d'histoire au Centre
scolaire pour les filles aveugles
d'Arad s'est senti attirer par
de nombreuses activites prati-

ques, manuelles. Parmi celles-

ci, d'un interet special ont ete

la couture et le tricotage, qu'il

fait comme un specialiste. D'ail-

leurs ii sait faire beaucoup d'au-
tres choses : tapper la me-
chine, jouer au piano, reparer
l'installation electrique, l'aspi-

rateur ete. De meme ii sait rna-

noeuvrer tous les appareils do-
mestiques (machine â laver au
programme, mixer ete). II offre

â toutes les personnes aveugles
un exemple convainant de vo-
lonte et de perseverance.

DETAILS DE L'ACTIVITE
SPORTIVE DES AVEUGLES

DE ROUMANIE

Entre 16—28 septembre
1987 â Sovata a eu lieu la

finale du Championnat naional
individuel d'echecs pour hom-
mes, auquel ont participe 14
des meilleurs joueurs d' echecs
ajveugles roumains. Les

\
trois

premieres places ont ete occu-
pees par : prof. Viorel Crciun,
Alexandru Piroca et Cornel
Schultz.

Entre 10—11 octobre 1987, â

Poiana Braov s'est tenu la

phase finale du Championnat
naional d'athletisme reserve
aux aveugles, comprenant 20
epreuves, tant pour les femmes
que pour les hommes, par ca-
tegories d'acuite visuelle. 63
sportifs provenant de toutes les

filiales territorialles de l'Asso-

ciation y ont participe. La com-
petition s'est deroulee dans une

atmosphere de parfaite spor-
tivite et fait la preuve que, dans
ce domaine auss^ les personnes
aveugles peuvent obtenir des
succes.

La Cooperative pour les in-
valide „Progresul" — Braov
a organise le 19 septembre 1987
une competition de rollball,

quilles et echecs. Dans le con-
cours de rollball, la principale
discipline de la competition,

les parties ont ete vivement dis-

putees. Y ont participe les e-

quipes des cooperatives pour
les invalides d'Oradea, Alba
Iulia, Bacu et Braov. Finale-
ment, la victoire a ete rempor-
tee par la cooperative de Bra-
ov.

Dans la stâtion Felix ii a
eu lieu la premiere pârtie de
rollball sur gazon de notre
pays, les protagonistes etant les

equipes des Filiales Alba Iulia

et Oradea. Ce fut une pârtie

demonstrative, â laquelle ont
assiste des spectateurs roumains
et etrangers qui passaient leurs

vacances dans la station.

UN AGREABLE CONGE
EN R.D. ALLEMANDE

Un groupe d'aveugles de no-
tre pays, parmi lesquels aussi

l'auteur de l'article, ont passe
un agreable conge â Wernige-
rode, en R.D. AUemande, pen-
dant la periode du 22 juin au 11

juilet 1987. Pendant 18 jours,

ils ont participe â une serie

d'actions culturelles et de diver-

tissement, ont visite les alen-

tovirs de la station ainsi que
de nombreux objectifs touris-

tiques.

NATIONAL PARTY'S CONFERENCE

OnDecember 14—16 1987, it was held the
National Party's Conference, an event of spe-
cial importance in the life of our party and
state.

The Party's bodies and organizations, the
working people, the whole nation have wel-
come this event as well as the 40 th anniver-
sary of the Republic with special succes ob-
tained in all their activity, in the implemen-
tation of the program for building the multi-

sided developed socialist society and for the

advance of România toward communism.

THE STATE COMPETITION „ALL OVER
THE WORLD" — 1987

On its 3-rd edition, the competition took

place on October 18, at Constantza, its subject

being Valentin Ciuc's work : „Tracking Nico-

lae Grigorescu".

This was among famous actions of our As-
sociation and its audience was a large one. By
means of the questions and answers, a lot of

the trips made by the great Romanian painter

inland and abroad were remade.

After the barrage questions, the first three

places were occupied as follows : Ana Sulumete
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(I), from the Branch Association Piteti ; Eli-

sabeta Popa (II), from the Branch Association

Oradea, and Daniel Lctuii (III), from the

Branch Association Bacu.

THE BLIND PROFESSOR ION VÎRLAN,
A MAN WITH GOLDEN HANDS

Ion Vîrlan, professor of Romanian language
and history at the School Centre for Blind Girls
of Arad was involved in many practicai, manual
activities. Among them, he was specially in-

terested in tailoring and knitting, practising

them as a specialist. As a matter of fact, he is

also good at many other things : he can type,

he can play piano, je knows how to fix the
electric installation, the vacuum cleaner, etc.

He can also use all the domestic apparatuses
(automatic washing machine, mixer, a.s.o.). He
offers a conclusive example of will and perse-
verance to all the blind.

tegories of visual acuity. There participated 63
sportmen from all territorial branch Associa-
tion. The competition was held in an atmos-
phere of fair play and shows that the blind

can activate succesfully in this field too.

*
* *

The Cooperative for the diabled „Pro-
gresul" — Braov organized on September
19, 1987 a contest of rollball, skittles and
chess. There participated about 125 blind

sportmen. The rollball matches were livelf

played. There participated the teams of dia-
bled from Oradea, Alba Iuiia, Bacu and Braov.
The victory was finally gained by the local

cooperative.

*

• *

ASPECTS OF THE SPORTS ACTIVITY
OF THE BLIND IN ROMÂNIA

Between 16 and 28 September 1987, there
were held at Sovata the finals of the State
Individual Championship of Chess, in which
there participated 14 of the best blind chess
players of România. The first three places were
occupied as follows : prof. Viorel Crciun,
Alexandru Piroca and Cornel Schultz.

On Qctober 10—11, 1987, there took place
at Poiana Braov the finals of the State Cham-
pionship of Athletics, for the blind, including
20 events, both for girls and for boys, per ca-

At Felix took ploce the first match of

rollball over grass in România, the protago-
nists being the teams of the branch ' Associa-
tions of Oradea and Alba Iulia. It was a de-
monstrative match, attended by foreing and
Romanian audience, people who came here to

spend their holiday.

AN AGREABLE HOLIDAY
IN EAST GERMANY

A group of the blind from România, among
whom the author of the article, spent an agre-
able holiday Wernigerode in East Germany,
in the period June 22 — July 11, 1987. For 18
days, they took part in a number of cultural-

entertaining actions, visited the surroundins as

well as many touristic points.

MniTIHI»HHTHITITM»I ITITTTTtfTTKIIII?IHIHyiH

DIE NATIONALKONFERENZ
DER PARTEI

In den Tagen des 14—16 De-
zember 1987 fand die National-
konferenz der Partei statt, ein
Ereignis von besonderer Bede-
uting im Leben unserer Partei

und unseres Staates.

Die Parteiorganen und or-
ganisationen, die Werkttigen,
die ganze Nation haben dieses

Ereignis, wie aueh den 40. Jah-
restag der Republik mit beson-
dere Erfolge in der ganzen
Ttigkeit begrusst, in der
Durchfuhrung des Aufbaupro-
grammes der vielseitig entwic-

kelten sozialistischen Gesell-

schaft und des Voranschreitens

Rumniens zum Kominunismus.

DER LANDESWETTBE-
WERB „AUF DEN

LÂNGENGRADEN DER
WELT" — 1987

i

Der Wettbewerb, bei seiner

3. Ausgabe, fand am 18. Okto-
ber in Constana statt und hat-
te als Thema den Buch des
Valentin Ciuc „Auf den Spu-
ren des Nicolae Grigorescu".

Die Veranstaltung hat sich

in den prestigevollen Manifes-
tationen unseres Vereins ein-
geschrieben und hat sich zahl-
reichen Publikums erfreut.

Durch die gestellten Fragen und
die abgegebenen Antworten,

wurde ein grosser Teii der We-
ge begangen der grosse ru-

mnische Maler in Rumnien

und im Ausland zuruckgelegt
hat.

Nach den Ausscheidungsfra-
gen wurden die ersten 3 Pltze
wie folgt belegt :

I. Platz von Ana Sumulete
von der Filiale Piteti.

II. Platz von Elisabeta Popa
von der Filiale Oradea.

III. Platz von Daniel Lctu-
u von der Filiale Bacu.

DER NICHTSEHENDE
PROFESSOR ION VÎRLAN
— EIN MENSCH MIT
GOLDENEN HNDEN

Ion Vîrlan, Professor fur
rumnische Sprache und Ges-
chichte beim Schulzentrum fur

Nichtsehende Mdels aus Arad
wurde von zahlreichen, prak-
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tische, handliche Ttigkeiten
angezogen. Von diesen bes-

chftigte er sich besonders mit
der Schneiderei imit dem Stric-

ken, Tâtigkeitsbereich in denen
er sich wie ein Fachnann aus-
kennt. Er kennt sich gleichfalls

mit derselben Handfertigkeit

auch in anderen Bereichen aus.

Gr kann an der Schreibmaschine

schreiben, am Klavier spielen,

repariert sich selber die elek-

trische Anlage oder den Staub-

sauger und vieles andere mehr
(Waschmaschine mit Programm,
Mixer usw.). Er- ist fur alle

Nichtsehende ein iiberzeugen-

des Beispiel an Willen und Aus-
dauer.

HAU,HOHAJIbHAfl KOH*EPEHUHfl
I1APTHH

B nepHOA 14— 16 fleKa6pn 1987 r. HMejia Mecro
HauHOHajibHan KoHcpepeHuna napTHH, co6biTHe

ocoSoro 3HaqeHHH b >kh3HH napTHH h Hamero
rocyAapcTBa.

OpraHbi h napTHHHbie opraHH3auHH, jpyji'A-

IilHeCH, BCH HaUHfl, BCTpeTH^H 3TO co6biTHe, a

TaioKe 40-ro Jieme PecnySjniKH, c oco6eHHbiMH
ycnexaMH bo Bceft AeHTejibHOCTii, b BbinojiHenHH

nocTpoftKH nporpaMMbi couna.iHCTimecKoro

oSmecTBe, MHorocTopoHHe pa3BHToro h npoABH-
>KeHHe PyMbIHHH K KOMMyHH3My.

PECnyBJlHKAHCKHH KOHKyPC
«HA MEPHAHAHAX MHPA» — 1987

HaxoflflCb Ha TpeTbeM oqepeAHOM copeBno-
BaHHH, KOHKypc 6mji pa3Bepnyr 18 okt$i6h, b

r. KoHCTaHue, no TeMe pa6oTbi BajieHTHHa Myio :

«fio cJie^aM HnKOjiafl TpHropecKy».

3to AeHCTBne 6bi.no BnncaHo b pha aBTopu-
reTHbix MaHHcpecTam-iii accounaunu n 6bi.ui yao-

BJieTBopenbi MHoromicjieHHbiM npncyTCTBiie.M. Ilo

BonpocaM ii oTBeTaM 6bi,ni Bocnpoii3Be,a,eHa

6o.7ibina5i qâcTB nyTei'i Be.iHKoro pyMbiHcnoro

xyAbXHHKa KaK no CTpane, a raK n 3a-rpaHimcii.

Fio BonpocaM — 6bi.m BbiAejieHbi na nepBbie

Tpn Mccra : Ana LLIyjiyMeTe (I), ot Oii. i.nia.ia

niiTeujTb, E.-mcaSera Flopa (II) ot On.unia.ia

Opa,T,si ii (III) JXaiine.i JlaKSTymy ot Onjuina-

jia Eaioy.

HE3PflHH« nPO<f>ECCOP HOH BbIPJlAH
— MEJIOBEK C 30J10TMMH PYKAMM

Hon Bbipjiaii, npo(j>eccop pyMbincKoro H3bmc

n iiCTopiin IllKo.ibHoro UeiiTpa Âjiîi nespamix

AeBO'ieK ropo^a Apa,ia, 6bi,n npiiB.'icieH Mnoro-

micneimbiMii npKTnqecKiiMH AeflTejibiiocTHMH, ii

yqe6nbi.Mii noco6iiHMii. Cpe,T,n sthx ero oco6eHHO

HHTepccoBajiii uiBeiiHoe ii TpnKOTa>Knoe MacTep-

CTBO, KOTOpblC OH BblHOJlHHeT KaK HaCTOHUIHH

cneunajiiicT. Taiowe oh 3aHiiMacTcn n ApyniMii

Kai< : yMeeT neqaTaTb Ha MaujHHKe, nrpaTb na

nHaiimic ; caM qiniHT ajieKTpi-mecKoe ycTpoi'icTBO.

nbijiecoc n t.a-, yvieeT ynpaBJiHTb bccmii xo3Hii-

CTBCHHblMII npil6opaMH (CTIipa.TbHOH MaiUIIHOII

c nporpaMMHpoBaHiieM, MHKcepoM n t.jx.). Oh
HBJ1HCTCH AJIH BCeX He3pîI'IIIX yCeAHTCjlbHblM

IipHMCpOB BOJIH H HaCTOIHIMBOCTH.

H3 CnOPTHBHOH flEflTEJIbHOCTH
HE3PAHHX CP. PYMblHHH

B nepuoA 16—28 ceHTaSpa 1987 r. hmcjj
MecTo, na KypopTe CoBaTbi, OnHaji Pecny6.nn-
KaHCKoro HHAHBHAyajibHoro MymcKoro maxMaT-
noro HeMnHOHaTa, b kotopom npHHHJiH yqacTHe
14 H3 CMblX .HyqUJHK He3pHMHX UiaXMaTHCTOB
CTpaHbi. IlepBbie TpH MecTa 3aHHJiH b cnejiy-
lomeM nopjiAKe : npocp. Bnopeji KpsqyH, AjieK-
caHApy nupouiKa h KopHeji Wyjibu.

B AHH 10—11 OKTfl6pH C.r. HMejI MeCTO: B
IloHHe BpamoBa Sîan OimajiH Pecny6jiHKaHC-
Koro HeMnuoHaTa no Jiernoii aTJieTHKe, pe3epBii-
poBaHHbiii He3p5iqHM, oxBaTbmaiomHH 20 npo6,
KaK y AeBoneK, TaK h y MajibqHKOB, no KaTero-
pHHM ocTpoTbi speHHH. ripHHHMa.nH yqacTHe 63
CnOpTCMeHOB H3 Bcex TeppHTOpHaJIbHblX &nji.mn-
jiob accou.nau.HH. CopeBHOBauHe pa3BepHyjioci.
B aTMOCCpepe nO^HblX CnOpTHBHMX C0CTH3aHHH H
AeMOHCTpupyeTCH ht h b stoh o6^acTH Te 6e3
3peHHH MoryT ycnemHo npiiHiiMaTb yqacTHe.

KoonepaTHB iniBa.'iii;ioB «nporpecy.i» — Bpa-
iuob oprai-ni30Ba.'i 19 cchtsiCh 1987 r. cocTH3a-
niie no poji6ajiy, Ker.'isiM n maxMaTy. ripHHHjiir
yqacTHe 125 He3pnqiix cnopTCMeHOB. Ilo po.i-

oa.'iy, rjiaBiian ÂiicuunjiHHa copeBHOBaHHH nap-
TUIi 6bI.'lH >KII3HeHHO ÂIICnyTIipOBaiIbl. FIpHHH-
Ma.'iu yqacTiie KOMan^w KoonepaTHBOB — hh-
pajiHAOB ii3 Opaauii, A.ib6a IO.iiih. Baioy n
BpaujoBy. B koHeqndM aiirâne no6c,Ta npnuuiacb
KoonepaTiiBy MeCTHOCTH.

Ha KypopTe Octhkc HMejia mccto napTHH no
po.n6a.ny Ha TpaBe, Hauieii CTpanbi, repoHMH
6yAyqn KOMaHAH (piui.THa.'iOB A.ib6a IOjiiiii ii

Opa^Hii. 3to 6b\h AeMOHCTpaTHBHan naprun, na
KOTOpOH npiICyTCTBOBaJHI 3pHTe.HI 113 CTpaHbl H
M3-3a rpaunubi, npnexaBiunc na KypopT npo-
BeCTH CBOH KaHHKyjIbl.

nPHflTHblR OTnyCK B P.R. rEPMAHHH

Tpynna Hc-3pHqnx Hameii CTpHbi cpe,u,H ko-

Topofi h aBTop CTaTbii npoBe.ui npiiHTHbiii oTnycK

b BepHiiropoAe, P. J\. repMaHiin b nepuo^

22.VI— ll.VII 1987 r. Ha upomxenm 18 AHeîi,

ohh npnHH.nn yqacTiie na cepim i<yjibTypHO-pa3-

BJieKaTCJibiibix AeHTejibHocTeii, noccTiuiu oKpecT-

hocth KypopTa, a TaK>KC n MiioroqncjieHHbie

TypncTuqecKiie o6T>eKTHBbi.
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©Faptele de munc-

adus marelui ctifi

omâniei socialiste

Sînt vii în memorie mobilizatoarele îndem-
nuri adresate de tovarul Nicolae
Ceauescu, de la înalta tribun a Conferinei
Naionale a partidului, organelor i orga-
nizaiilor de partid, tuturor oamenilor muncii
de a se angaja ferm, cu spirit revoluionar,
pentru înfptuirea neabtut a programului
de munc rodnic, avîntatâ, adoptat de
forumul comunitilor pentru înflorirea multi-

lateral a patriei, pentru ridicarea continu
a bunstrii materiale i spirituale a
întregului popor. Aa cum a subliniat

secretarul general al partidului, acum esen-
iale sînt creterea spiritului de rspundere,
întrirea ordinii i dsciplinei, luarea tuturor

msurilor pentru ca toi oamenii muncii -

în calitatea lor de proprietari, productori
i beneficiari -s acioneze cu toate forele
pentru îndeplinirea planului, a programelor
de dezvoltare socialist.

Nu de mult, toi oamenii muncii, întregul

nostru popor i-a exprimat, cu prilejul sr-
btoririi a peste 55 de ani de eroic activi-

tate revoluionar, patriotic i a aniversrii

zilei de natere a tovarului Nicolae
Ceauescu, cele mai alese sentimente de
înalt preuire, dragoste i profund recu-

notin, aducînd i la acest înltor
eveniment strlucitului conductor al parti-

dului i ârii omagiul lor suprem.

A fost omagiul fierbinte adus unei viei

pilduitoare de slujire înflcrat a cauzei

partidului i poporului, de eroic abnegaie
comunist, în care s-au contopit înaltele

virtui ale celor mai strlucii brbai ai

neamului cu minunatele caliti ale militan-

tului revoluionar, unui mare om pentru
istorie.

A fost omagiul vibrant adus unei prodi-

gioase activiti teoretice i practice de trans-

formare revoluionar a societii, de lupt
i munca pentru fericirea poporului, pentru
activitatea unui mare conductor pe msura
acestui timp eroic, ctitorul României contem-

porane, furitorul epocii de aur care îi

poart numele dinspre prezentul istoric ctre

eternitatea patriei.

©
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Omagiindu-i strlucita personalitate, viata
exemplar, opera genial, vasta, eroica sa
activitate, care se îngemneaz cu cele mai
înalte idealuri i aspiraii ale partidului i
poporului, oamenii muncii i-au luat totodat
angajamentul de a îndeplini în mod exem-
plar, ritmic, integral, la toi indicatorii planul
pe anul 1988 i pe întregul cincinal, de a tra-
duce neabtut în via politica partidului i
statului, de a contribui din plin la furirea so-
cietii socialiste multilateral dezvoltate în
scumpa noastr patrie.

Dînd o puternic expresie angajamen-
tului de a înfptui exemplar hotârîrile Con-
ferinei Naionale a partidului, indicaiile
i sarcinile trasate de tovarul Nicolae
Ceauescu de a face iotul ca într-adevr anul
1988 s devin anul cu rezultatele cele mai
bune de pînâ acum din acest cincinal,
oamenii muncii din industrie, agricultur,
cercetare, tiin, învââminf, cultur, i
activitate ideologic i politico-educativâ
acioneaz cu hotârîre pentru creterea
rspunderii în îndeplinirea obligaiilor ce
revin fiecruia, pentru întrirea ordinii i
disciplinei i aplicarea ferm a msurilor sta-

bilite de secretarul general al partidului.

Am pit aadar, cuteztori, în cel de-al
treilea an din actualul cincinal, cu încre-

dinarea ferm c obiectivele de o excepio-

nal importan i complexitate înscrise în
documentele Conferinei Naionale a parti-
dului sînt pe deplin realizabile, prin activi-

tatea entuziast a întregului popor.
Contient c prin munca sa creatoare,

plin de druire furete prezentul i viitorul

luminos al patriei, învingînd eroic dificult-
ile inerente pionieratului unei construcii fr
precedent în drumul greu, dar mre, ctre
cea mai bun i mai dreapt orînduire soci-
al, poporul nostru înfptuiete cu nestrmu-
tat încredere i profund devotament politica

partidului, orientrile secretarului su ge-
neral.

Avem o magistral i strlucit cluz în

Raportul prezentat forumului naional a! co-
munitilor români, document de o excepio-
nal însemntate teoretic i practic, înscri-

indu-se - prin amploarea i complexitatea
problematicii abordate, prin viziunea cutez-
toare i profund realist, prin descifrarea în

spiritul principiilor materialismului dialectic i o
istoric, ale socialismului tiinific, a opiunilor
fundamentale ale României contemporane, ca
i ale lumii de azi - ca o nou i major
contribuie la dezvoltarea creatoare a con-
cepiei revoluionare despre lume i via a
clasei muncitoare ; document menit s orien-

teze i s dinamizeze energiile creatoare ale

partidului, ale întregului popor.

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©&©©©©©©©©©© ©o©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©§

Dou decenii de la apariia suplimentului

revistei „Viaa nou"

i

Au trecut 20 de ani de
la apariia, în 1968 a supli-

mentului în scrisul obinuit
al revistei „Via nou", dat
aniversar pe care dorim
s-o amintim cititorilor no-
tri, cu satisfacia c dezide-

ratele pe care ni le-am pro-

pus atunci, au fost în cea
mai mare parte îndeplinite.

Cele aproape 1 000 de
exemplare, cît însumeaz ti-

rajul pe un trimestru au în-

semnat pentru abonai tot

atîtea prilejuri de bucurie.

Ne referim desigur i la

nevztori, dei faptul pare
paradoxal.

Conceput i realizat oa un
mijloc de informare direct
i eficient a tuturor facto-

rilor ce vin în contact si

sprijin rezolvarea proble-

melor specifice nevztorilor
de pe întreg cuprinsul rii
(organele de partid i de

stat, direciile judeene pen-

tru problemele de munc i
ocrotiri sociale, UJCM-urile,
colile speciale pentru defi-

cienii de vedere, cadrele de

specialitate ce activeaz pe
plan tiflologic, oftalmologie

etc), precum i a membrilor
cu vedere din familiile aces-

tora, suplimentul i-a dove-

dit pe deplin utilitatea în

cele dou decenii care au
trecut de la apariia sa.

El este fcut cunoscut,

prin intermediul filialelor i
prin exemplarele de semnal
tuturor instituiilor care au
tangen cu activitatea pe

K

multiple planuri a asociaiei

noastre i acord sprijin în

rezolvarea problemelor pro-

prii nevztorilor, precum i
abonailor.

Publicaia în scrisul obi-
nuit prezint în rîndul celor

cu vedere, în materiale de

o mare diversitate i ima-
gini, cele mai semnificative

realizri din viaa i activi-

tatea productiv a nevz-
torilor, din cadrul unitilor
în care acetia lucreaz : co-

operative meteugreti de

invalizi, policlinici i spitale,

coli speciale, diverse între-

prinderi de stat .a., contri-

buind astfel la efectuarea

unui rodnic schimb de ex-

perien în diverse domenii.

(continuare în pag. a 7-a)
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A IV~a ediie a Concursului

artitilor amatori fr vedere
La 22 noiembrie 1987 s-a

desfurat faza zonal a

concursului amintit, în ora-

ele Galai, Craiova i Ora-
dea, iar la 13 decembrie i
cea programat la Ploieti.

Reproducem în continuare

corespondenele primite pe
aceast tem.

GALAI

La întrecerea din municipiul

Galai au participat artiti

amatori nevztori reprezentînd

filialele Botoani, Constana,
Iai i pe cea din localitate.

Prin întreaga lui desfurare,
concursul s-a constituit într-o

adevrat pledoarie pentru

preocuprile manifestate de
aceast categorie de interprei,

în direcia valorificrii scenice

a filonului creaiei populare, în

aceast privin excelînd re-

prezentativa Filialei Botoani,
care s-a detaat i prin acu-

rateea interpretrii, prin i-
nut scenic, prin clasa inter-

pretativ deosebit, argumente
care au determinat juriul s-i
acorde premiul I. Ne-au plcut
în mod deosebit, de la cîti-

gtori : taraful, solistul acor-

deonist Tudorel Tupilu, gru-

pul vocal brbtesc, solista vo-

cal de muzic popular Aneta
Verig, solista de muzic folk

Viorica Bursuc, recitatorul

Constantin Baciu, solistul in-

strumentist Constantin Surugiu
(la vioar), Aurel Surugiu (mo-
ment satiric).

Reprezentanii Filialei Iai
s-au impus printr-o orchestr
de muzic uoar, care s-a

prezentat curat, cu un reper-

toriu exclusiv românesc, avînd
în Dumitru Popa — chitar i
Dionisie Stern — saxofon, doi

interprei de clas, care s-au

calificat pentru etapa final i
alturi de ei i recitatorul Va-
lentin Blan.

Grupul vocal brbtesc al Filialei Botoani (locul 1)

De la filiala din Constana
s-au detaat Alexandru Papa,
interpret la muzicu i fluier,

Stere Pilici, solist romane,
precum i trioul de muzic
folk.

De la gleni s-au impus
grupul vocal instrumental,

duetul de mandoline, solista

vocal de muzic uoar, Ani-
oara elaru i epigramistul

Aurelian Ghelase.

Ca o concluzie, la încheierea

acestei disputate etape zonale,

se impune faptul c marea

majoritate a interpreilor, care

presteaz activiti utile pen-

tru societate, îi consacr o

bun parte din timpul libei

împlinirii pe trîm spiritual,

oferind publicului spectacole

capabile s contribuie la for-

marea omului nou, la educarea

gustului pentru frumos i mai

bine.

Prof. Gavril NlU
director al colii populare

de art

CRAIOVA

Etapa zonal a Concursului
artitilor amatori nevztori,
desfurat în localitate, în ex-

celente condiii de organizare
(asigurate de filiala-gazd, cu
sprijinul Centrului judeean de
îndrumare a creaiei artistice

de mas al judeului Dolj) s-a

constituit finalmente într-un

spectacol non-stop, care a per-

mis publicului spectator, pre-
zent în numr mare în sala

Casei de cultur a sindicatelor

din Bnie, s asiste la o im-
presionant întrecere între ar-

titi amatori de cert clas.
Juriul a decis, în final, ca la

faza republican s se prezinte

un mare numr de formaii i
soliti care au evoluat în ca-

drul etapei zonale, dat fiind

valoarea, spiritul competitiv i
apropierea valoric. Cîteva su-

blinieri ni se par îns bine-
venite, în contextul evoluiei
formaiilor i interpreilor, cu
atît mai mult cu cît omogeni-
tatea probat în concurs n-a
„umbrit" totui prezena unor
valori de reale potenialiti.
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în primul rînd ne facem o

datorie din a releva valoarea

de ansamblu a artitilor Fi-

lialei Craiova, constituii în

formaii bine „articulate" în

ansamblu, cu individualiti
distincte, cu evoluii mature,
sigure, la baza crora a stat,

credem, efortul continuu de
pregtire. Nu întîmpltor,

într-o ordine ad-hoc, filiala

gazd a întrunit cea mai mare
medie din concurs, în cadrul

celor patru filiale prezente :

Craiova, Piteti, Bucureti i
Timioara. Apoi, în cadrul

concurenilor craioveni s-au

detaat cîiva protagoniti de
indiscutabil vocaie, printre

care Elena Giulea (muzic
popular i roman), Ioana
Fertu (poezie — creaie i in-

terpretare), Vasile Cornioiu
(solo mandolin) i Constantin
Mgureanu (acordeon), ca i
vibrantul recital de poezie

„Eminescu" i programul bri-

gzii artistice. Evoluii certe,

sigure i probînd mult dru-
ire i înzestrare au mai avut
în concurs formaia de teatru,

fluieraul Florea Constantin,

acordeonistul Gheorghe Borcoi,

duetul vocal de muzic uoar
alctuit din Viorica Toma i
Mariana Tofan, ca i recitato-

rul Ion Manea, toi din cadrul
Filialei Bucureti, interpreta de
muzic popular Valeria Con-
stantin, de la Piteti, ca i co-

legul ei, Ion Udrescu, solo

muzicu, precum i membrii
formaiei de montaj literar, ai

brigzii artistice de agitaie i
Elena Demian, de la Timioara.

In general, în ambiana deo-
sebit de concurs creat de
gazde, întrecerea de la Craiova
a demonstrat calitate artistic,

un exemplar spirit de fair-play

i, dincolo de toate, un plus de
sensibilitate cuceritoare.

George POPESCU
redactor la revista „Ramuri"

ORADEA

Staiunea balnear Bile
Felix a fost gazda Concursului
artitilor amatori nevztori,

faza zonal, la care, alturi de

Rezultatele obinute la faza pe ton,
pe formaii i genuri artistice

Zona I (Galai) — Fii. Botoani (I), Iai (II) i Constana I

I

i

I

s

§

(III).

Zona a Ii-a (Oradea) — Fii. Cluj-Napoca (I), Oradea (II)

i Tg. Mure (III).

Zona a IlI-a (Ploieti) — Fii. Bacu (I), Ploieti (II), Alba
lulia i Braov (III).

Zona a IV-a (Craiova) — Fii. Craiova (I), Piteti (II) i
Bucureti (III).

Pe genuri artistice, rezultatele au fost urmtoarele :

— soliti vocali de muzic popular — fete : locul I :

Aneta Verig (Botoani), Nastasia Surugiu (Tg. Mure), Vale-

rica Constantin (Piteti), Elena Giulea (Craiova) i Lilica

Ioni (Ploieti) ; locul II : Virginia Chirilu (Bacu) i Ana
Nsui (Baia Mare) ; locul III : Veronica Tablan (Iai), Eu-
frosina Bumbuc (Timioara) i Anioara Molocea (Braov).
— soliti vocali de muzic popular — biei : locul I :

Alex. Cormo (Baia Mare) i Ioan Popa (Alba lulia) ; locul

II : Ion Gheorghe (Constana), Const. Lixndroiu (Piteti),

Ruvin Gavri (Cluj-Napoca), Teodor Pril (Alba lulia) i
Ioan Muat (Bacu) ; locul III : Marin Vasile (Bucureti),

Bedo Levente (Tg. Mure) i Victor Jitea (Braov).
— soliti instrumentiti — vioar : locul I : Kotze I

j

Karoly (Oradea), Const. Surugiu (Botoani) i Ioan Hortu [ i

(Bacu) ; locul II : Folfolui Miklou (Tg. Mure) i Tic
j;

Anghel (Alba lulia) ; locul III : Traian Ciortea (Cluj-Napoca); |

!

acordeon — locul I : Tudorel Tupilu (Botoani), Gh Borcoi li

(Bucureti), Const. Mgureanu (Craiova), Minai Teacoe (Alba
|

lulia) i Oprea Glogojan (Ploieti) ; locul II : Florian Punete m
(Constana), Alex. Varga (Oradea), Emil uteu (Braov), |
Vlad Bordeianu (Alba lulia) i Oprea Florea (Bucureti) ; m
clarinet — locul I : Marin Predica (Cluj-Napoca) i Ioan j
Popa (Alba lulia) ; locul II : Lerincz Nicolae (Tg. Mure) ; t

|

mandolin — locul I : Vasile Cornioiu (Craiova) ; locul II :
Jj

Elena Roman (Galai) ; duet mandoline — locul I : Gabriela «
Spiridon i Elena Roman (Galai) ; grup mandoline — locul li

I : Filiala Ploieti ; saxofon — locul I : Marin Predica (Cluj- i

j

Napoca) i Dionisie Stern (Iai) ; pian — locul II : Eduard
j

Popescu (Ploieti); muzicu — locul I: Alex. Papa (Con- ,

stana), Ion Udrescu (Piteti) i Valentin Paie (Bacu) ; î

;

fluier — locul I : Alex. Papa (Constana) i Florea Constan- ™
tin (Bucureti) ; chitar — locul I : Dumitru Popa (Iai) ; i ;

ambal — locul III : Florin Tocil (Bucureti). H
— taraf — locul I : filialele Cluj-Napoca i Alba lulia ; U

locul II : Fii. Baia Mare. ;.;'

— orchestr de muzic popular — locul I : filialele
| !

Oradea, Botoani, Bucureti, Bacu ; locul II : filialele Plo-
;

ieti i Tg. Mure. \.\

(continuare în pag. a 5-a) tJ

re, cît i în asigurarea mediu-
lui ambiant (sal de spectacol

corespunztoare, public nume-
ros .a.).

începînd cu primirea la gar,
cu deplasarea la locul de des-

furare a concursului — Com-
plexul U.G.S.R. Felix 2 — , în

care, sub atenta îndrumare a

filiala-gazd au mai participat

Baia Mare, Cluj-Napoca i
Tg. Mure.

Prin grija i strdania acti-

vului Filialei Oradea, concursul

s-a bucurat de o apreciere

unanim, din toate punctele de

vedere : organizatoric, al ospi-

talitii, al condiiilor de caza-
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(urmare din pag. a 4-a)

— rapsozi — locul I : Ion Manea (Bucureti) i Ani (a

Obîre (Braov).
— roman — locul I : Nicolae Moraru (Oradea), Elena

Giulea (Craiova), Gco Tudoric (Craiova), Stere Pilici (Con-
stana), Lucica Blaj (Bacu) i Mioara Bucur (Braov) ; locul

II : Viorica Toma (Bucureti) i Marin Predica (Cluj-

Napoca) ; locul III : Alex. Durko (Oradea).
— muzic folk — locul I : Dan xlndreel (Oradea), Vio-

rica Bursuc (Botoani), Luciana Glogojan (Braov), Sanda
Bdu (Alba Iulia), George Iordan (Ploieti) ; locul II : Elena
Roman (Galai), Luiza Andrei (Ploieti), Hajdu Erno
(Tg. Mure) ; locul III : Rodica Pîrlea (Iai).

— recitare •— locul I : Mria Cormo (Baia Mare), Va-
lentin Blan (Iai), Const. Baciu (Botoani), Ioana Fertu i
Ion Giulea (Craiova), Sabina Bejmariu (Piteti) i Eana
Marin (Ploieti) ; locul II : Ion Gheorghe (Constana), Geo
Tudoric (Craiova), Valentina Ciornei (Timioara), Hajdii
Erno (Tg. Mure) i Cristian Florea (Bacu) ; locul III : Ion
Manea (Bucureti), Ruvin Gavri (Cluj-Napoca) i Alex.

Durko (Oradea).
— grup vocal-instrumental de muzic popular — locul

I : filialele Baia Mare (mixt) i Galai (feminin).

— grup vocal feminin — locul I : filialele Constana i
Ploieti.
— grup vocal brbtesc — locul I : filialele Botoani i

Bacu.
— duet vocal — locul I : Marin Predica, Traian Ciortca

(Cluj-Napoca).

— duet folk — locul I : Mria Anton, Sorina Botezatu
(Bacu), Eduard Popescu i George Iordan (Ploieti).

— montaj literar — locul I : filialele Piteti, Timioara
i Bacu ; locul II : Fii. Cluj-Napoca.

— soliti vocali de muzic uoar — locul I : Anioara
elaru (Galai), Cristina Vlad (Ploieti), Viorica Toma i
Mariana Tofan — duet (Bucureti) ; locul II : Elena Demian
(Timioara), Mria Anton (Bacu), Molocea Gabriel (Braov)
i Veronica Tablan (Iai) ; locul III : Viorica Toma i Mari-
ana Tofan (Bucureti).

— grup vocal-instrumental de muzic uoar — locul I :

filialele Iai i Braov.
— moment satiric — locul I : Aurel Surugiu (Botoani)

i Elena Demian (Timioara) ; locul II : Vasile Garvneanu
(Iai), Cristian Florea (Bacu) i Emil Bejinariu (Piteti) ;

locul III : Ion Manea (Bucureti).
— grup satiric —..locul I : Fii. Timioara.
— epigrame — locul I : Aureli an Ghelase (Galai).
— teatru — locul I : Fii. Bucureti.
— brigad artistic — locul I : filialele Bucureti i

Craiova. :.

— recital de poezie — locul I : Fii. Craiova.

conducerii unitii, î. Pantea i
A. Raiu, s-a asigurat maxi-
mum de confort i condiii

optime de cazare, mas, sal,

totul a avut darul de a mul-
umi.

în ziua de concurs, înc din

primele ore ale dimineii, sala
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complexului a fost asaltat de
spectatori, oameni ai muncii
din toate colurile rii, aflai
în staiune pentru a-i îngriji

sntatea.
Formaiile artistice au intrat

în scen conform tragerii la
sori, în urmtoarea ordine :

Cluj-Napoca, Baia Mare Ora-
dea i Tg. Mure, întrecindu-se

pe plan artistic i delectînd în

acelai timp spectatorii cu fru-

moase doine, cîntece populare,
romane, muzic folk etc.

Vocile calde ale solitilor
1

Nastasia Surugiu, din Tg.
Mure, Nicolae Moraru i Dan
Andreel. din Oradea, Alex.
Cormo, din Baia Mare, Marin
Predica, din Cluj-Napoca, m-
iestria interpreilor instrumen-
titi la vioar, clarinet, saxo-
fon, acordeon, Kotze Karoly,
din Oradea, M. Predica. Fol-
folui Miklou din Tg. Mure,
a grupului vocal-instrumental
din Baia Mare s-au bucurat
de aprecierile unanime ale

spectatorilor.

Juriul, compus din oameni
de cultur i art ai munici-
piului Oradea : P. Malia, Tr.
Mo, A. Popovici, Tr. Stef, c-
rora li s-a alturat prof. Vio-
rel Crciun, preedintele Aso-
ciaiei nevztorilor din R.S.R.
i avînd ca secretar pe S.
Zdrinca, instructor principal
cultural a fost pus la grea în-
cercare în a hotrî cui s acor-
de locul I, pe genuri artistice,

fr a nemulumi formaiile
care s-au situat la un nivel ar-
tistic sensibil egal. în cele din
urm au fost declarai finaliti:
orchestre — orchestra Filialei

Oradea, soliti instrumentiti
vioar — Kotze Karoly (Ora-
dea), Marin Predica, Ia clari-
net i saxofon, grupul vocal-
instrumental din Baia Mare,
duetul vocal Predica-Ciortea
(Cluj-Napoca), solitii vocali
Nastasia Surugiu (Tg. Mure),
Alex. Cormo, Morau Nicolae
(la romane), Dan Andreel, la
muzic folk, Mria Cormo
(Baia Mare), la recitri .a.
Dar faptul cel mai semnifi-

cativ în evoluia pe scen a
tuturor artitilor a constituit-o
exclamaia unui grup numeros
din rîndul spectatorilor, adre-
sat juriului : „Dai tuturor
nota zece pentru curajul, vo-
ina i efortul de care au dat
dovad pentru a ne delecta
timp de peste trei ore".

Marin GHIA
instructor cultural-sportiv
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PLOIETI

La 13 decembrie 1987, a

avut loc la Casa Armatei din

Ploieti faza zonal a Concursu-

lui artitilor amatori nevz-
tori, la care au participat for-

maiile filialelor Alba Iulia,

Bacu, Braov i Ploieti.

Ne face plcere s remar-
cm c, aa cum s-a întîmplat

i în alte ocazii, organizarea

concursului de ctre Filiala

Ploieti a fost ireproabil.
Vom încerca, în cele ce ur-

meaz, s facem cîteva suc-

cinte aprecieri în legtur cu

desfurarea competiiei, eu-
tînd s fim cît mai obiectivi,

în prezentarea lor.

Concursul a fost deschis de

formaia Filialei Alba Iulia.

îmbrcai în pitoreti costume
naionale, membrii tarafului

au impresionat prin acuratee,

sigurana interpretrii i so-

brietate. Dorim, în acest sens,

s evideniem, prezena de ex-

cepie a lui Ionel Popa, care

atît ca instrumentist în cadrul

tarafului, cît i ca solist la

clarinet, a dovedit c posed o
bun tehnic instrumental.
Artist polivalent, el a evoluat
i ca solist vocal cu frumoase
inflexiuni în voce i cu mult
pasiune. Acordeonistul Mihai
Teacoe ne-a amintit de o ro-

man veche i de versurile

nepieritoare ale marelui Octa-
vian Goga.
Putem spune c în evoluia

formaiei mai sus-amintite s-a

observat munca migloas, pa-

sionat, care a dus la rezultate

bune, dar credem c ar fi bine

ca pe viitor s se încerce rea-

lizarea unui program mai va-

riat. Nu putem trece cu vede-

rea pe Sanda Bdu, care, dei

a evoluat prima în concurs, nu

a . fost uitat, ci chiar rspl-
tit de membrii juriului pen-

tru evoluia sa.

Sorii au decis ca formaia

Filialei Ploieti s fie a doua

din concurs. Prin evoluia lui

acest ansamblu ne-a dovedit

c, muncind mai bine, mai

atent, se pot obine rezultate

pe msur. O dovedete însui
faptul c la formaia de care

vorbim s-au obinut cele mai
multe premii individuale. Ne-a
impresionat în mod deosebit

Lilica Ioni care, cu vocea ei

cald i învluitoare, a cîntat

o doin din zona folcloric pe
care a reprezentat-o. O puter-

nic impresie, atît asupra pu-
blicului, cît i a juriului, a pro-

dus recitarea, de ctre Marin
Eana, a cunoscutei balade

„Mioria". De asemenea for-

maia Filialei Ploieti a fost re-

împrosptat cu nume noi :

CMstina Vlad, George Iordan,

Eduard Popescu. Mai adugm
prezena inedit a unui grup
de mandoline i a unui grup
folcloric de fete. Concurenii
„veterani", ca Oprea Glogojan

i Luiza Andrei n-au dezminit
ateptrile, nici de aceast
dat.
A urmat, vesel i vijelioas

ca apa Bistriei, formaia Filia-

lei Bacu. înc de la început,

prin nota de poezie pe care a

dat-o în prezentare, a impre-
sionat asistena. O formaie
orchestral complex, bine pre-

gtit de Marcel Badul, ne-a
fcut s ne gîndim la formai-
ile profesionale de muzic
popular, avînd soliti pe m-
sur. Astfel, putem spune c
violonistul Ioan Hortu s-a

remarcat printr-o bun tehnic
în mânuirea arcuului i în

micarea degetelor pe coardele

viorii. Muzica folk a fost re-

prezentat de un duet feminin,

care a preluat o pies din folk-

ul autohton. De asemenea, for-

maia Filialei Bacu a fost sin-

gura care a prezentat în con-

curs un montaj de versuri îm-
podobit cu nepieritoarele un-
duiri sonore ale baladei lui

Ciprian Porumbescu i ale rap-

sodiilor enesciene. Am fost

plcut impresionai i de cîn-

treaa de romane Lucia Blaj,

dar nu putem s nu menionm
în mod expres numele lui Cris-

tian Florea, autorul montaju-

lui prezentat, avînd de altfel i
creaii poetice proprii.

Concursul a fost încheiat de

formaia Filialei Braov. Pre-

zena concurenilor de la

„Select-grup" i a Anetei
Obîre din Rinarii Sibiului

s-a împletit cu cea a unor
nume noi. Revelaia concursu-

lui a fost, dup prerea noas-
tr, interpreta i compozitoarea
Lucia Glogojan, o voce real-

mente impresionant prin cl-
dur, sensibilitate i trire a

sentimentelor exprimate. De
asemenea i romana a fost

bine reprezentat prin vocea
specific genului, bine timbra-
t, a Mioarei Bucur.

încercînd s tragem o con-

cluzie în ce privete desfura-
rea concursului, putem spune
c munca, pasiunea, druirea
de sine au cluzit paii con-

curenilor. Desigur c au exis-

tat i imperfeciuni, stîngcii,

trac, toate acestea fiind ine-

rente unei manifestri la care

unii au participat pentru prima
dat, fiind, probabil, impresio-

nai de amploarea ei.

Dup anunarea rezultatelor,

preedintele juriului, profesoara

Viorica Sabados a fcut unele
remarci, dînd concurenilor în-

drumri foarte utile. în ce ne
privete, dorim s atragem

atenia asupra unui lucru care

poate interesa pe mai muli
cititori : credem c este bine

ca pe viitor concurenii s pre-

zinte mai multe creaii origi-

nale (ne referim în mod spe-

cial la folk i la muzic uoa-

r). De altfel, poate c ar fi

interesant s se organizeze

concursuri de creaie muzical,

aa cum se organizeaz con-

cursurile literare.

Constituit ca un eveniment

important din viaa cultural a

nevztorilor (cel puin a celor

din filialele care au participat

la el), concursul pe care l-am

analizat a scos în eviden ca-

litile incontestabile pe care

le-au dovedit de-a lungul tim-

pului nevztorii, talentul, dar

i spiritul de munc fr pre-

get pentru a realiza lucruri cît

mai frumoase.

George NICOLESCU
Buzu
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Dou decanii de la

apariia suplimentului
revistei ,.Viaa nou"

(urinare din pag. a 2-a)

Totodat, în paginile aces-

tui supliment este populari-

zat întreaga munc ce se

desfoar pe plan cultural

i sportiv a membrilor aso-

ciaiei, aciunile menite s
ridice permanent nivelul lor

politico-educativ i ideolo-

gic, toate activitile desti-

nate s contribuie la inte-

grarea lor socioprofesional,

în condiiile optime create

celor fr vedere, în anii

socialismului.

In acelai timp acest su-
pliment contribuie deopo-
triv i la popularizarea
peste hotare a politicii so-

cial-umanitare a partidului

i statului nostru, în rezol-

varea cu succes a probleme-
lor deficienilor vizuali. în
acest scop, publicaia este

difuzat i în strintate,
pe baza unui schimb regu-
lat de periodice ale organi-
zaiilor de i pentru nev-
ztori din rile socialiste i
din numeroase. alte ri. Ea
este accesibil cititorilor de
peste hotare, datorit suma-
relor i rezumatelor redac-
tate în patru limbi de lar-

g circulaie internaional
(rus, englez, francez i
german).

Trebuie s subliniem c
deseori, tirile i materialele
referitoare la viaa i acti-

vitatea nevztorilor, pu-
blicate în presa noastr cen-
tral i local sînt preluate
din suplimentul trimestrial,

acesta fiind, cum se tie,

unicul organ de informare
al asociaiei, în rîndul celor

cu vedere.

Ne exprimm convingerea,
acum, la aniversarea a 20
de ani de existen, c su-
plimentul în scrisul obinuit
al revistei „Via nou" va
contribui într-o i mai mare
msur, la popularizarea
realizrilor obinute de aso-
ciaie si de membrii ei, în

condiiile politicii social-

umanitare a partidului i
statului nostru. Redacia

ZIUA INTERNAIONALA A FcMEI

Tîrziu sosete aceast primvar
Tirziu sosete aceast primvar,
Fereastra amintind de flori de frig.

Cind vîntid cînt, dsclete-afar,
S nu rnii departe, cind te strig.

Un zîmbet m-a deschis, ca pe-o cutie,

In care intr-al anilor irag,

Rubin de-o unduioas bucurie

îi ade-alturi gîndul, c mi-eti drag.

Ar trebui s crezi i tu in soart,

Se oglindete-ntrinsa ca-ntr-un lac,

în loc de soare, sîngele ce poart
Vemîntul unei patimi fr leac.

Tîrziu sosete aceast primvar,
S-nchipuie crarea ei de vis,

Scrisori însufleite m-mpresoar,
Ca ramuri înflorite de cais.

Manda MAYER

Cu regularitate

De fiecare dat cînd pleci

îmi cade pe prag

O pasre.
Murind.

(Se-ntîmpl asta cu
regularitate,

Cu precizie de ceasornic).

Pe geam se-ntinde — gri —
O pelicul de singurtate.

Se face frig,

Se face umbr,
Pereii eman absena
Ca pe o substan.

Tu pleci frumos,

Cu paii ti de duminic,
Cu pai de luni,

Cu pai de miercuri

Si nu tii...

De fiecare dat cînd pleci

îmi cade pe prag

O pasre,

Murind...

Ana HOMPOT

Telefonie

Capital color

Curgtor prin cabluri

;

Retezat de rstimpul inert

Al imensei duminici,

Cînd nu bat moned
i srcesc pîn la decolorare

i expiez obscur

Pe circuitele interioare.M reîntremeaz mai apoi

Festinul celor ase zile,

Cu voci de pîinioare calde,

Covrigi întrebtori cu sare,

Tonuri murate uneori.

Matinal mai servesc

Cîte o rcnire bovin,

Ce-mi ine de sa
De amiazi i de cin.

M-a ciumurli de glasuri

cu unsoare,

Dac n-ar fi

i cele popricate abundent.

Festin blat, cu condimente,

Lumini, i flori, i sentimente

i vinuri tari

Care îmi gîlgîie-n auz.

Doina Felicia MIHOC
WWWVVWWWWftVWft'WWWWWVWJVWWrtrtrt^fWWJ^^WWWWWk
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ALBA IULIA

La 23 septembrie 1987, a

avut loc la clubul filialei con-

cursul trimestrial dedicat îm-
plinirii a 85 de ani de la moar-
tea scriitorului Emil Zola.

Ilie EMIL
•

La 12 octombrie 1987, la

clubul nostru, s-a desfurat
faza pe filial a Concursului
artitilor amatori fr vedere,

la care au participat nevz-
tori de la grupele Alba Iulia,

Deva i Hunedoara. S-au cali-

ficat pentru faza de zon, de
la Ploieti cinci soliti vocali i
apte membri ai formaiei fi-

lialei. A participat profesorul

Filimon Radu, de la coala ge-

neral nr. 1 — Alba Iulia, de-

legat al Comitetului de cultur
i educaie socialist al judeu-
lui Alba.

•
In zilele de 31 octombrie

— 1 noiembrie 1987, s-a orga-
nizat la Alba Iulia, o întîlnire

sportiv amical de popice i
ah între filialele Alba Iulia,

Cluj-Napoca i Timioara. S-au
consemnat urmtoarele rezul-

tate : la ah — egalitate, la

popice — egalitate cu Filiala

Cluj-Napoca, iar cu Filiala Ti-

mioara au cîtigat sportivii

din localitate.

•
La 31 octombrie 1987, la clu-

bul filialei s-a prezentat recen-
zia revistei „Via nou" nr.

10 (în braille) i au fost evi-

deniai sportivii nevztori
care au obinut premii la faza

final a Campionatului indivi-

dual de atletism, rezervat ne-
vztorilor. A urmat o reuni-

une tovreasc. Tot cu acest

prilej, au fost vizitate princi-

palele obiective de interes tu-

ristic din municipiul Alba Iulia.

Floarea ILIE
vicepreedint cu probleme

cultural-sportive

BOTOANI

Grupa nevztorilor din Su-
ceava are în prezent un nou
sediu, obinut cu sprijinul or-

ganelor locale de partid i de

stat. De asemenea, trebuie

menionat aportul conducerii

Filialei Botoani, al instructo-

rului grupei noastre, precum
i al unor nevztori din loca-

litate, printre care amintim
pe : Victor Bîrsan, Matilda
Gherman, Mihai Vascu, Ioan

Grmad, Nicolae Rîznic, Cris-

tian Gherar, Svetlana Boro-
ianu, Gh. Pasacaru i Romic
Iosub.

I. DOLTU — instructor i
I. GRMADA — muncitor

*
în noul sediu al grupei din

Suceava a avut Ioc un concurs

literar, la care s-au înscris

apte participani. Cei mai buni
s-au dovedit a fi Gh. Lupu i
Victor Bîrsan. Aciunea a fost

urmat de o reuniune tovr-
easc.

Aurelia TURCULE
•

La clubul nevztorilor din

localitate, a fost prezentat
cartea „Brbai ai datoriei",

prilej cu care ne-am amintit

de eroii Eftimie Croitoru, Elena
Chiri, Traian Dîrjan i alii.

De asemenea, a avut loc un
concurs local de ah, dotat cu

cupa „25 octombrie", care a

fost cîtigat de cartonagistul

Dumitru Cozma.
Ca in întreaga ar, i la

secia de cartonai a Cooperati-
vei „Unirea" — Suceava, unde
lucreaz 60 nevztori, au fost

mobilizate toate forele pentru
îndeplinirea i depirea pla-

nului.

Camelia BERARIU
*

Cu prilejul „Zilei armatei", Ia

clubul filialei a fost invitat c-
pitanul Otto Chwalek. El a

prezentat o conferin despre

mreele fapte de arme ale ro-

mânilor, precum i despre rolul

deosebit pe care îl are armata
român în dezvoltarea socie-

tii socialiste multilateral dez-

voltate în ara noastr.
A urmat un moment poetic.

Instructorul artistic Volin Cos-
tin, noul nostru colaborator, a

recitat poezii de Marin Sorescu
i a fost rspltit cu aplauze
i pentru cele dou monolo-
guri, interpretate cu mult har.

Nicoleta OLARU
•

La 26 noiembrie 1987, ne-
vztorii din localitate au avut
ca invitat pe cunoscutul epi-

gramist i caricaturist Alexan-
dru Clenciu, pe actorul Radu
Zaharescu i cîntreul Luigi
lonescu. i

Dup o scurt vizit Ia locul

de munc al nevztorilor, la

seciile de cartonaj, perii i
mturi ale Coop. „Munca in-

valizilor", oaspeii i gazdele
s-au întreinut la clubul filia-

lei, într-o atmosfer de voie
bun i cîntec, de recitri de
poezii i epigrame.

Aurel SURUGIU

Concursul fulger „Cine tie,

cîtig", desfurat la sediul

filialei, la 2 decembrie 1987 s-a

bazat pe un material biblio-

grafic variat, din domenii ca

geografia, istoria, arta, tiina
i tehnica etc.

In fruntea celor opt concu-
reni înscrii, s-au situat, ca i
în alte rînduri, Constantin Su-
rugiu, Aurel Surugiu i Ion
Todeanc.

Ion TODEANC
•

Cu prilejul aniversrii a 135
de ani de Ia naterea lui

I. L. Caragiale, Ia locul de
munc al nevztorilor de la

grupa din Rdui, s-a organi-
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zat un concurs literar cu tema
„Caragiale — omul i opera".

Aciunea a fost deschis de

profesoara Doina Rascan, de
la Liceul industrial nr. 1 din

localitate, care a prezentat un
material despre viaa i opera

marelui dramaturg.
Pe primele trei locuri, s-au

clasat : Ioan Dnil (I), Rodica
Schipor (II) i Gh. Chihaia (III).

Toader PÎCU

La clubul nevztorilor din

Suceava a avut loc o întîlnire

cu conducerea Filialei Boto-
ani, la care au luat parte

muncitori fruntai din cadrul

cooperativei de invalizi, din

municipiu. Au fost supuse dis-

cuiei o serie de probleme le-

gate de bunul mers al produc-

iei. In continuare, s-a desf-
urat un concurs intitulat „Re-
publica în contiina poporului
român". Cele mai bune rs-
punsuri au fost date, in ordine,

de Camelia Berariu, Gh. Lupu
i Paula Baran.

Nicolae RÎZNIC

BRAOV

Doina Flenche, instructor

principal i antrenor la filial

ne-a trimis o scurt prezentare
a crii „Steaua polar", de
Stela Szentes, pe care o repro-
ducem în cele ce urmeaz :

„Roman psihologic i de
actualitate, de filozofie, de
poezie i de dragoste.

Dei numele autoarei este

mai puin cunoscut, romanul
reine atenia de la primele
rînduri.

Scriitoarea dedic volumul
amintit „Soului meu i celor-

lali piloi, care au îneles c
în aviaie, cîteodat o cdere
poate însemna si o ÎNL-
ARE".
De la început, scriitoarea ne

introduce în viaa aeroportului,

Muncitori nevztori, de la Coop. „Progresul" — Timioara, co'fi-

fecionînd burei metalici pentru splalid vaselor

a parautitilor civili, a avia-

torilor militari, via mai puin
cunoscut de marele public

cititor. Ne sînt relevate greu-
tile, durerile, precum i
bucuriile trite de oamenii vz-
duhului. Sînt redate cu realism

duritatea, ca i sensibilitatea

acestor oameni, dragostea lor

fa de patrie i de semenii
lor.

Ioana, personajul principal,

fat frumoas i sensibil, în-

drgostit de parautism, de al-

bastrul cerului i de verdele
pmîntului, îi împletete pro-

pria-i via cu cea a aeropor-
tului, a oamenilor si.
îndrgostit cu toat fiina

ei de Andrei, are tria de a re-

nuna i îi leag viaa de Ga-
briel, prieten din copilrie,

acum ofier de aviaie, care o
iubete înc de pe bncile
colii. Ea adopt totodat fe-

tia lui Andrei, nscut dintr-o

alt legtur, abandonat la

casa copilului i împreun cu

Gabriel o cresc cu toat dra-

gostea i emoiile unor prini
adevrai.
Momentele de cumpn ivite

în csnicia lor si trecute cu

greu, dar cu bine, zbuciumul
sufletelor lor încercate de-a
lungul anilor de întîmplri co-

pleitoare, sînt redate cu
mult miestrie.

Cartea se încheie cu o scen
de mare tensiune, în care
Ioana, care întîlnete întîm-
pltor peste ani pe Andrei,
marea ei dragoste, are înc o
dat tria s renune la el i-i
continu frumoasa i calda
via de familie, alturi de Ga-
briel i Anca, copiii lor.

Recomandm deci tuturor
iubitorilor de literatur, citirea

acestei cri, care, sîntem con-
vini, va fi pe gustul tuturor".

BUCURETI
Despre faza zonal a Con-

cursului formaiilor artistice

de amatori ale nevztorilor,
desfurat la Craiova, putem
spune, pe drept, cuvînt c a
fost o manifestare de prestigiu.

Timp de peste patru ore,

concurenii de la filialele

Bucureti, Craiova, Piteti i
Timioara au prezentat pro-
grame de o sensibilitate artis-

tic deosebit, cucerind apre-
cierea atît a publicului, cit i

m

ii
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a juriului, care a avut o grea

sarcin în stabilirea rezulta-

telor.

inîncl cont de modul în

care s-au prezentat, se poate

afirma c oricare dintre for-

maiile intrate în competiie,

putea participa la final. De
altfel, acest lucru se va i pe-

trece, deoarece toate filialele

participante la aceast zon,
vor fi prezente la final prin

concurenii lor, la diferite ge-

nuri artistice.

Dac i, la celelalte trei zone,

rezultatele au fost similare, se

poate anticipa c vom avea o

final cu rezultate de excep-
ie, ceea ce i dorim tuturor

participanilor.

Aurel Gheorghiu
•'

CLUJ-NAPOCA

„Ziua armatei R.S.R." a fost

srbtorit la coala pentru ne-

vztori din oraul nostru în

cadrul adunrii organizaiei de
pionieri. Festivitatea, pregtit
de comandantul instructor al

unitii, Ioan Murean, direc-

torul educativ al colii, a avut
ca invitat pe generalul Ilie

Ungureanu, veteran din cel de-

al doilea rzboi mondial.
în cadrul programului artis-

tic prezentat, corul colii, con-

dus de profesorul Radu Lungu
a intonat cîntece patriotice. A
urmat un montaj literar-muzi-

cal, în cuprinsul cruia s-au
remarcat elevii clasei a V-a R,

condui de Ioan Murean, pre-

cum i recitatorii Rasa Mria
Carmen, Rosznyai Andreea i
Gulacsi Levente.

Prof. Ana HOMPOT
*

La coala general pentru
nevztori din localitate, a fost

reluat o veche tradiie a or-

ganizrii unor concursuri cu
elevi, în colaborare cu filiala.

Astfel la 12 decembrie 1987 a

avut loc un concurs de cul-

tur general, la care a parti-

cipat un mare numr de nev-
ztori, cîtigtorii fiind Florin

Popa (I), Adrian Nicolae Deac
(II) si Robert Szilaghi (III).

•
Cu ocazia zilelor de 1 i 30

Decembrie s-a desfurat un

program artistic, cuprinzînd

un montaj literar-muzical „La
Alba Iulia în cetate", realizat

de prof. Ana Hompot i un
altul sub îndrumarea educa-

toarei Elena Bucur, un buchet

Jtasianaii atiatecu

de melodii, interpretate de gru-

£*¥******************¥***********************^*******£

*
Fonoteca Filialei Braov se bucur de o larg i bine- £

meritat popularitate. Aceast popularitate nu ar ji fost *

*
*

*

posibil i nu ar ji existat nici fonoteca dac n-ar fi avut
la baz o mare pasiune, dragostea pentru carte în general,

pentru îmbogirea cunotinelor celor fr vedere, în

special.

Pasiunea noastr pentru cartea vorbit este rezultatul

activitii rodnice a lui Gheorghe Pop, fostul preedinte al

filialei, inui dintre activitii de frunte ai asociaiei. Dorina
de a ti cit mai mult, de a ne cultiva continuu o datorm
celui care a rspuns de destinele Filialei Braov î de fono-

tec timp de 27 de ani. în marea sa pasiune, el a antrenat

,

i pe alii : din Braov, pe Roman Maxim, Dumitru Mihil,
Alexandru Finichi, Gheorghe Slevoac, Ionel Savu, Nicolae

j Schaecter, Viorica Dihoiu ; din Sibiu, Gheorghe Braga,

J Doina Holanda .a. ; din afara filialei, grupa profesorilor

î din Buzu, precum i pe muli ali membri, pe preedinii
* filialelor Piteti, Ploieti i Botoani, care fac o bun pro-

pagand crii vorbite, prin grija lor fa de fondul de

carte i mai ales pentru nevztorii iubitori de cultur.

O surpriz deosebit de plcut pentru filirla noastr o

constituie Ioan Beleaua i Viorel Glogojan (Fgra), Pa

raschiva Neamu i Elena Lzrici (Sibiu) i Vasile ulu- *

mete (Fii. Piteti) care, cluzii de aceeai pasiune pentru

cartea bun, se deplaseaz deseori la sediul filialei noastre,

pe propria lor cheltuial, i îi încarc geamantanele cu

benzi, inapoindu-le fonotecii în bune condiii i la terme-

nele stabilite, conform înelegerii cu instructorul-custode

al fonotecii — Adriana Dihoiu.

Am dori din tot sufletul ca toi nevztorii, tineri i
vîrstnici, s aib aceast pasiune i mai ales s ne înapo-

ieze casetele în aceeai stare, s nu înregistreze materiale

strine de text, pe benzile fonotecii ori s le transforme în

sfoar pentru legat colete, cum din pcate, se mai întîmpl.

în viitor, vom încerca s-i facem cunoscui pe cei care

deterioreaz aceste bunuri comune.

Pind în noul an, dorim tuturor prietenilor fonotecii

noastre mult sntate i bucurii. Aceleai urri i pentru i
cititorii revistei „Via nou", cît si celor ce contribuie £
direct sau indirect la îmbogirea fonotecii asociaiei i a $
revistei noastre. ^

Ioan COZMA |
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pul vocal i cîntece patriotice,

executate de corul colii, con-

dus de prof. Radu Lungu.
Prof. Ion PODOSU

Tot la aceeai coal a avut

loc o sear literar, în cadrul

creia prof. Ion Podosu a pre-

zentat o cuprinztoare lucrare

cu tema „Poezia iernii în lite-

ratura român". Pentru ilus-

trare, un grup de recitatori i
interprei de muzic folk au
susinut un montaj muzical-li-

terar, intitulat „A-nceput de

ieri s cad cîte-un fulg", pre-

gtit de prof. Ana Hompot.
Prof. Al. PAL

•
In cadrul cercului literar,

din luna noiembrie 1987, des-

furat la aceeai coal a avut
loc concursul de proz i poe-
zie „Niciodat toamna nu fu

mai frumoas". Cele mai bune
lucrri au aparinut elevilor :

Tincua Varga, Dorel Farca
(meniuni), Florin Popa (III),

Simona Iurian (II) i Iosif

Varga (I).

Prof. Ana HOMPOT
•

CONSTANA
La 29 noiembrie 1987, la

clubul din localitate a avut loc

o aciune cultural-educativ,
dedicat Conferinei Naionale
a partidului. Instructorul cul-

tural al filialei, Aurelia Pisic,
a prezentat o expunere intitu-

lat „Permanena spiritului re-

voluionar' 1

. In continuare, s-a

desfurat un concurs de reci-

tri, axat pe poezii cu coninut
patriotic. Pe primele trei

locuri s-au clasat, în ordine :

Ion Dinic, Stere Pilici i Ni-
colae Drgulin.

Ion DRGOI

O alt aciune dedicat Con-
ferinei Naionale a partidului,

ca i celei de-a 40-a aniversri
a proclamrii Republicii, s-a

desfurat de asemenea la clu-

bul filialei, la 13 decembrie

1987.

Despre însemntatea celor

dou evenimente a vorbit Con-

stantin Butoi, din partea ca-

binetului de partid.

A urmat concursul trimes-

trial intitulat „Republic,

pmînt iubit". Cele mai multe

rspunsuri exacte au fost date

de nevztorii Vlae Huzum,
Gh. Banciu i Nicolae Drgulin.

în cadrul acestei aciuni, in-

structorul cultural al filialei a

prezentat calendarul sportiv al

anului 1988 i a fost audiat

Jurnalul sonor nr. 4/1987.

Dumitru CIOBANU

GALAI
Cu prilejul aniversrii a 40

de ani de la proclamarea Repu-

blicii, filiala a organizat cu

membrii grupei din Focani un

concurs intitulat „Geografia

patriei". Dintre participani,

s-au remarcat Liliana Stoica,

Nelu Damian i Mihail Roman.

Ion MNILA
muncitor cartonagist

IJPIPS — Vrancea
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Cu cîntecul maramurean,

în Apusenii lui Avram Iancu

Ziua de 23 noiembrie se anuna ca orice zi de toamn
tirzie, cind pe la noi, pe la Moneasa, a sosit cunoscutul, i
peste hotare, Ansamblu folcloric „Maramureul" din Baia
Mare, cu spectacolul „Ceter, strunele tale".

Ctre amiaz, am avut o întîlnire „particular" cu
Viorel Costin, solist binecunoscut în întreaga ar pentru
cîntecele sale de pe Mara, iar seara, am fost la spectacolul
propriu-zis.

Protagonitii s-au întrecut pe sine. A fost ceva ce numai
Maramureul, aceast „plac turnant a spiritualitii"
cum o numea în var un exeget nipon al culturii, puiea s
demonstreze. i-n spectacol, Viorel Costin ne-a prezentat
pur i simplu celor din sal cu cuvintele „Cînt pentru mara-
mureenii (i ne-a numit : fraii Timi i familia Radu i
Ramona Ruba), care întotdeauna ne primesc cu dragoste i
bucurie".

Iar dup spectacol, protagonitii au fost oaspeii notri
de onoare, la noi acas : fraii Petreu, Viorel Costin, Vio-
rica Groza Lar i Vasile Temei, conductorul echipei de
dansuri.

A fost o sear de basm în care s-a cîntat, s-a discutat

despre cîntecul românesc, despre folclor în general.

O sear minunat, pentru care trebuie s le fim recunos-
ctori oaspeilor, avînd totodat posibilitatea de a le face
cunoscute tezaurul de carte i cîntec pe care noi, semnatarii
acestor rînduri, îl adpostim aici.

Ion i Gheorghe TIMI, Radu RUBA

$000000000000000000000090000000000000000000000000000?
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PITETI

„UNCTAD i problemele
dezvoltrii" a fost tema confe-

rinei prezentate de Elena Ana,
instructor principal cultural al

filialei, la clubul din Drg-
ani. Ea a fost audiat de nu-
meroi nevztori din locali-

tate, precum i din Climneti
i Olneti.
A urmat un concurs fulger

„Cine tie, cîtig", cu între-

bri din diverse domenii. Cele

mai bune rspunsuri le-au dat:

Florin i Ana Nistor i Gheor-
ghe Chilian. A urmat o reuni-

une tovreasc.
A doua zi a avut loc con-

cursul „Pe meridianele lumii"

(faza pe filial).

Ioan MUNTEANU
organizatorul grupei

Drgsani
•

în cinstea Conferinei Naio-
nale a partidului, la 12 decem-
brie 1987, la clubul filialei, s-a

desfurat o sear cultural-

educativ. în deschidere, Elena
Ana, instructor pr. cultural al

filialei, s-a referit la edina
Comitetului Politic Executiv
al CC. al P.C.R. din 11 de-

cembrie 1987, cei prezeni
primind cu satisfacie propu-
nerea tovarului Nicolae

Ceauescu, secretar general al

partidului, privind plata a

50% din cota de participare

la constituirea fondului de be-

neficii în cursul lunii decem-
brie.

în continuare, Mihai Dr-
ghici, preedintele filialei, a

trecut în revist realizrile ob-
inute de nevztorii ce au re-

prezentat filiala la diferite ac-

iuni cultural-sportive. Au fost

scoase în eviden preocup-
rile filialei pentru rezolvarea

multiplelor probleme pe linie

de producie.

A urmat premiera sportivilor

nevztori, cu o activitate bo-

gat în cursul anului 1987,

conform hotrîrii Biroului exe-

cutiv al asociaiei, din 22 de-

cembrie 1987.

în continuare, formaia ar-

tistic a susinut programul cu
care ne-am prezentat în con-
fruntarea cu celelalte trei fi-

liale, la zona de la Craiova, la

Concursul artitilor amatori
fr vedere.

Seara s-a încheiat cu o re-

uniune tovreasc, în cadrul

creia a fost organizat i o

tombol distractiv.

Aspazia CRACIUNA
*

în cinstea aniversrii a 40 de
ani de la proclamarea Repu-
blicii Populare Române, la

complexul sportiv „Prestarea"

din Piteti a avut loc concursul

trimestrial „Republica la 40

de ani". Materialul de studiu a
fost întocmit de Elena Ana, in-

structor pr. cultural al filialei,

care a fost i examinatorul
concursului. Numeroii specta-

tori prezeni au aplaudat pe
cei trei cîtigtori : Ana ulu-
mete, Florin Nistor i Vasile

ulumete.
în continuare, pe arena de

popice, s-a desfurat Cupa „30
Decembrie", la care au luat

parte 10 sportivi nevztori
din Piteti i din alte locali-

ti, cele mai bune rezultate —
pe acuiti vizuale — fiind ob-
inute de Sofia Udrescu, Petria

Velea, Gh. Brenescu i Gheor-
ghe Ptrnoiu, crora li s-au
înmînat diplome.

Vasile PDURARU
Drgsani

La faza zonal a Concursului
artitilor amatori nevztori,
desfurat la Craiova, am fost

ateptai i întîmpinai cu
mult ospitalitate de gazde,
care s-au preocupat s ne cre-

eze toate condiiile necesare

bunei desfurri a aciunii

pentru care ne-am deplasat.

Un juriu competent i im-
parial a deliberat asupra cî-
tigtorilor, filiala noastr cla-

sîndu-se pentru final cu :

montaj literar, muzic popu-
lar (Valerica Constantin), re-

citri (Sabina Bejinariu) i
muzicu (Ion Udrescu).

Mulumim juriului pentru
indicaiile pe care ni le-a dat
i gazdelor, pentru ospitalitate!

Sofia UDRESCU
•

Cu prilejul împlinirii a 135
de ani de la moartea lui Ni-
colae Blcescu, în ziua de 26
noiembrie 1987, la grupa Cli-
mneti s-a desfurat con-
cursul fulger, intitulat „Nicolae
Blcescu în contiina neamu-
lui". Au luat parte ase mem-
bri ai grupei, pe primele trei

locuri situîndu-se, în ordine :

Ana ulumete, Titus Tudor i
Cornelia Predescu.

în continuare, a avut loc

adunarea general a grupei,

prilej de analiz a activtiii
desfurate de organul de con-
ducere i membrii grupei pre-
cum i de anagajare pentru
viitor.

Mihai Drghici, preedintele
Filialei Piteti a informat pe
cei prezeni, în legtur cu
eforturile i preocuprile Con-
siliului Central i ale filialei

din localitate pentru rezolva-
rea problemelor nevztorilor.

Vasile ULUMETE
•

TIMIOARA
în cadrul Coop. „Progresul"

clin localitate, la secia perii

s-a introdus în cursul anului
1988 confecionarea de burei
metalici pentru splat vasele.

In aceast activitate sînt in-
clui toi muncitorii seciei în

scopul diversificrii muncii i
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pentru a suplini, la nevoie,

lipsa de comenzi la perii. Dei
confecionarea acestor burei
este dificil din cauza asperi-

tii materialului, muncitorii

s-au adaptat i rezultatele sînt

bune.

Cornel POPGYICI
•

în octombrie 1987, la Co-
operativa „Vremuri noi" din

Arad s-au desfurat adunrile
generale la cele dou secii

(perii i cartonaje). Drile de

seam au înfiat rezultatele

obinute pîn acum, analizind

critic i autocritic lipsurile care

au existat. Ambele secii i-au
realizat indicatorii de plan pe
trimestrul HI/1987. Pentru re-

zultai ele frumoase obinute în

producie, s-au evideniat :

Elena Damian, Bumbuc Eufro-
sina. Sultana Hoch, Gheorghia
Baghi, Ana Boboin, de Ia secia
de perii i Corneliu Nichita,

Iulian Opri, loan Achimescu,
Mria Turcu, Joia Nichita,

Didina Scoran. loan Budian,
Nicolae Trifu, Elena Han, Ion
Suvaina, de la secia cartona.].

Mria BERESCU

TG. MURE

Printre aciunile cultural-

educative organizate pe i-aza

filialei noastre, se numr i
conferina cu tema „Mobilita-
tea — miiloc de integrare so-

cio-nrofesional a nevztori-
lor", prezentat de instructoa-
rea cultural a filialei, Susana
Szabo, în localitile Reghin.
Odnrheiu Secuiesc, Sovata Bi
i Tg. Mure.
Cu acest prilej, s-a menio-

nat importana i semnificaia

zilei de 15 octombrie, zi dedi-

cat bastonului alb pe plan
rnondL!.

Gh. COZMA

Imagine de la o pasionant partid de ah, la clubul Filialei

Timioara

tiri si comentarii

în scrisul

Un nou comentariu despre

poetul Radu Sergiu Ruba,

de data aceasta în revista

„Opinia studeneasc".

„Dac marea surpriz co-

lectiv — scrie Liviu Anto-

nesei, semnatarul cronicii —
a taberei de creaie literar

de la Izvorul Mureului, de

ast var, a fost provocat
de tinerii poei din Galai,

surpriza individual a cptai
numele lui Radu Sergiu

Ruba. O surpriz de mari

proporii, citit în recitalul

prezentat, cit i în comenta-

riile mereu perfect aplicate

pe text cu care a însoit

maratonul celor peste 40 de

poei i aproape 10 proza-

tori."

Dup o scurt referire la

volumul prezentat de Radu

Sergiu Ruba, la „Cartea Ro-

mâneasc" si înainte de a

nevztor! în presa

obinuit

reproduce cîteva dintre poe-

mele viitorului volum, auto-

rul conchide :

„Aa cum se prezint el

în volumid manuscris pe

care l-am citit cu uimit în-

cîntare, Ruba este unul din

cei mai importani autori ai

generaiei sale, ai genera-

iei noastre, dac aa ceva
exist, i, oricum, unul din-

tre poeii importani care

scriu astzi la noi..."

Pentru c vorbim despre

Radu Sergiu Ruba, semna-
lm apariia în „Almanahul
literar 1988" a unui amplu
articol, al su, intitulat „Al-

fabetul universal pentru
orbi".

Subliniem ca foarte util
publicarea într-un almanah
literar a acestui articol,

menit s fac tot mai cu-
noscute marelui public viaa

(continuare în pag. a 15-a)
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Intre dou frunze
moi de fag, de apte
zile stau i zac i su-

fr în tcere, dar boala
mea e fr de leac i
s m mic nu am
putere. Sînt slbit,
aproape mort, dar tot

mai simt cum spaimam cuprinde, scormo-
nindu-mi mruntaiele
cu ace de oel.

Oh, doamne ! cit de
îngrozitoare poate fi

spaima, frica aceea ce

arde totul, ca un acid

diavolesc.

Am vaga impresie c
natura m-a înzestrat

altfel decît pe crbuii
obinuii. înc de cînd
eram o micu larv,
am început s observ
c in jurul meu se pe-
trec tot felul de ciud-
enii, care mai de care
mai absurde i chiar

fr noim. Ba chiar

foarte multe dintre ele

erau de o cruzime fr
pereche. Toate cîte le

vedeam, greu le price-

peam rostul, iar unele
dintre acele fenomene
nu le-am priceput nici

chiar pîn azi.

Spuneam c natura
m-a creat altfel decit

pe confraii mei, lucru
ce 'mi-a adus multe su-

ferine, în scurta mea
via. Mai întîi c orice

întîmplare petrecut în

jurul meu, am ana-
lizat-o i am întors-o

pe toate feele, pîn
am ajuns s îneleg
cîte ceva din acel tot,

ori s nu mai îneleg
nimic, creîndu-mi sin-

gur tot felul de com-
plicaii i inutile chi-

nuri. Cum s-ar zice,

pîn la urm am în-

eles c nu îneleg de
fapt nimic.

Ei poftim, am spus
mai înainte c-^mi cream
singur inutile chinuri,

dar ce, chinurile, sufe-
rinele pot fi cuiva uti-

le ? Observai deci, c
însi exprimarea unor
stri de lucruri m
pune într-o lumin des-
tul de proast. Adev-
rul este c atunci cînd
eram mic m credeam
cel mai detept crbu
din imensitatea codru-
lui, dar cînd am ajuns
la maturitate am pri-

ceput c de fapt sînt

cea mai neghioab
gîz.

în vreme ce comp-
durenii mei zburau din
frunz în frunz, bî-

zîindu-i bucuria c
sînt înc vii i c au
de înfulecat destul
verdea crud i gus-
toas, eu m ascundeam
pe unde puteam i stu-

diam totul cu o încor-
dat i dureroas aten-
ie. Pentru c multe
specii de gîze se vor
întreba, cunoscindu-mi
spovedania, dac e po-
sibil ori nu ca un biet

crbu s dispun de
resorturi care îi pot

provoca anumite stri
proprii altor fiine mai
mari cu slnge rou i
fierbinte. Cei sau cele

ce îi pun asemenea în-

trebri s se trans-
forme într-un crbu
i vor vedea atunci c
si noi, crbuii, avem
posibilitatea i capaci-
tatea de a suferi. în-

tortocheate i de neîn-
eles sînt unele dintre

nimic, întrucit, pentrut
mine nu mai exist}
viitor. I

într-o zi cald i
plin de lumin, alin-

ttoare ca fericirea,

m-am aezat puin os-

tenit pe frunzulia unui
lstar tînr de fag
(pentru c fagul este

preferatul meu), deci,

de-abia poposisem pe
acel lstar, care m
ddea i hua, numai
ce apare o namil nea-

gr, proas, cu patru
enorme copite, cu dou
coarne înspimînttoarc
în fruntea ei, cit un
sfert de poian de
mare, cu doi globi str-
lucitori, în care se pu-
teau ascunde un numr
mare de crbui. Na-
mila a privit o clip
spre mine, i-a cscat
botul su cit gura unui
cuptor de-al lui Belze-

loan COZMA :

CRBUUL
potecile naturii .', iar

eu, bietul de mine, cu
cit m-am strduit mai
mult s îneleg, cu atit

mai puine bucurii am
avut. Cînd am priceput

în sfirit c viaa este

de neîneles, a ptruns
in mine un fel de fluid

rece ca moartea, care
m-a umplut de groaz,
mcinindu-mi sufletul

într-o rîni hodoro-
git i infernal, ca

insui infernul.

V mirai c am
amintit de sufletul

meu ? Poate c nu m
credei, dar, pe cuvint
de onoare, v spun c
i crbuii au suflet,

sau cel puin aa cred,

fiindc în mod sigur

eu am un asemenea
blestem în mine, care
mi-a adus numai neca-
zuri. Norocul nostru,

al crbuilor, este c
nu avem o via prea
lung, pentru c alt-

minteri am fi i noi

supui unor disecii i
ni s-ar rpi i aceast
frîm de suflet.

M-am luat cu vorba
i nu v-am povestit

cauza suferinelor mele
prezente, c de cele vi-

itoare nu voi aminti

but i a vrut s m
înface cu lstari cu
tot, iar eu am înghe-
at de groaz. Apoi,
apocaliptica fiin s-a

rzgindit, i-a mîngiiat
marginile imensului
cuptor cu un fel de
lopat roiatic i b-
loas, m-a privit o

dat, a scos din gîtle-

jul ei gros cit un ste-

jar, un fel de tunet i
fcîndu-i mturoiul
cozii covrig a zbughit-o
prin pdure cu atita

vitez încît am crezut

c este însui Scara-
ochi în persoan. Sim-
ind c trecusem prin-

tr-o mare primejdie i
în sfirit scpasem tea-

fr, mi-am luat zborul,
zicîndu-mi în gînd c
pe viitor trebuie s fiu

mai prudent i s m
cuibresc pe cel mai
înalt vîrf de fag. Zis

i fcut. în zilele ur-

mtoare aa am i pro-
cedat, dar aceast
proast inspiraie era

cit pe-aci s-mi aduc
din nou pieirea. Ron-
iam tocmai marginea
gustoas a unei frunze,

cind am auzit deasupra
mea un fel de fîlfîit i
un cîrîit lugubru. De

(spaim m-am prbuit
la prpÂnt, czînd pe

spate.
'
'Atita am dat

' din picioare, încît am
' cptat i febr muscu-.

Iar, dar bine c nu
am prins reumatism la

aripioare. Spuneam c
atit am dat din picioa-

re i atît m-am cznit
s m întorc cu faa
in jos, incit am ostenit

i era gata s adorm
pe vecie, cînd un zgo-

mot suspect 'mi-a atras

curioasa-mi atenie. N-a
trecut mult timp i sus-

pectul zgomot s-a în-

trerupt, dar deasupra
mea se mica un bot
ascuit din care ieea
o fîie a dracului de
lung i roie. Era di-

tamai dulul, los, ca
ochii lcrimoi i pofti-

cioi. M-a mirosit o
clip, apoi m-a împins
cu catifeaua nasului i
parc scîrbit de ceea
ce constatase, a plecat

dind din coad a le-

hamite. Dei înmrmu-
rit de spaim i orbit

de fiorul morii, am
început s-imi mic in-

stinctiv un picior, apoi
pe al doilea i în sfir-

it pe toate cîte le am.
Nu mic mi-a fost

bucuria cînd am con-
statat c m aflu în

cea mai fireasc pozi-

ie de mers i de zbu-
rat. Redescoperisem
deci, atit mersul pe jos,

cit i înlarea în vz-
duh. Mi-am încercat
aripioarele ameninate
de Institutul reumato-
logie, i dup cîteva

icneli i opinteli m-am
înlat în strveziul
vzduh, înotînd bucuros
prin pulberea strluci-
taore a zilei. Prea de-
parte n-am ajuns pen-
tru c trecusem prin
prea multe emoii, carem vlguiser. M-am
lsat în voia aerului si

am aterizat pe o tuf,
urît 'mirositoare, ins
eram prea obosit pen-
tru a-mi cuta un alt

sla i de îndat am
adormit. Da, da, nu
zîmbii, pentru c i
crbuii au nevoie de
odihn si mai ales de
somn. Deci în scurt

timp am adormit, in-

trînd în lumea minu-
nat a viselor. Cit oi

fi dormit nu tiu, dar
l tiu doar c m-am tre-

Iztt tare odihnit i toc-

mmai <m pregteam
Rs-mi deschid parante-
(continuare in pag. a 23-a)
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LUI
EMINESCU

Pe la pragurile artei, ce-artau a zori de zi,

Secetoasa modestie în luceafr te piti.
'

Trudnic i-ai durat unelte, din grire i frumos
i ai smluit natura, cu fior mrinimos.
Ai scos lenevia lunii din slaele-i sihastre ;

Ci de marmur s lege peste apele cdbastre.

Ai prins stelele-n zigzaguri sau în fluturi s iniri

i-mbrcai cernita noapte, in Vie de trandafiri.

Brazilor ce-n lanul umbrei au postur de stihii,

Le-ai picat pojar de lun cetluindu-i in fclii.

Peste umerii iubirii pus-ai fasturi de altare ;

Pîn-la piscuri fr moarte, adîncimea ei s zboare.

Bici de fulger ii fu gîndul, împilarea s-nbui
i-ai durat fclie plebei s-aib zare la urcu.
Ceruri coborîte-n muzici, de arcuul tu ardent,

Vn ogor ce ochii lumii adoptar monument.
Strlucirea ta cam pal printre zri crepusculare ;

Pe crrile de astzi arde cu trii de soare.

Silvestru NECHIFOR
-K

**•**•*****•+****••••****•*••**•**•**•***••*

tiri i comentarii despre nevztori în presa

în srrisul obinuit

(urinare din pag. a 13-a)

i alfabetul lui Louis Braille,

marele inventator francez,

cruia nevztorii de pretu-

tindeni îi pstreaz o pro-

fund recunotin.V recomandm i dv.

lectura lui.

•
în ziarul judeean „Do-

brogea nou" (Constana) in

numrul din 4 noiembrie
1987, la rubrica „însemnri"
a aprut un articol intitulat

„Veritabil vocaie pentru
meserie", semnat de Lucian
Jinian, în care este prezen-

tat activitatea oficiantului

sanitar Sabin Murean, de

la Sanatoriul balnear —
Techirghiol.

*
Sub semntura Ligiei Re-

zeanu, instructor principal

cultural-sportiv al Filialei

Craiova, ziarul „înainte",

organ al judeului Dolj a

publicat în numrul su din

14 octombrie 1987, o tire
ampl referitoare la desf-
urarea finalei Campionatu-

lui republican de atletism

rezervat nevztorilor, care

a avut loc la Poiana Braov,
in perioada 9— 11 octombrie.

Materialul menioneaz
rezultatele bune obinute
de cei patru sportivi, repre-

zentani ai Filialei Craiova,

precum i faptul c, din ini-

iativa Centrului de îndru-

mare a creaiei populare i
a micrii artistice de mas
— Dolj, s-a realizat un film

documentar cu aspecte din

timpul concursului, care va

fi oferit asociaiei noastre.

•
'

în numrul 41 cd spt-
mînalului de limb maghiar
„A het" a aprut un reportaj

referitor la coala pentru
nevztori din Cluj-Napoca,
intitulat „Nu din caritate, ci

din umanism", semnat de
Vacszi Ieona, o veche cola-

boratoare a revistei, cu largi

preocupri în ceea ce pri-

vete educarea tinerilor de-
ficieni vizuali.

în numrul din noiembrie

1987, revista „Femeia" a pu-
blicat sub semntura lui Oc-
tavian Ursulescu, un articol

cu titlul „O voce din inim",
despre cunoscutul interpret

nevztor de muzic uoar
George Nicolescu. Fcînd o

trecere în revist a activi-

tii, pe trîm muzical, a
cîntreului amintit, autorul

menioneaz titlul unor
compoziii proprii, cu care

a obinut premii la diferite

festivaluri de muzic uoar,
midte dintre ele fiind im-

primate pe discuri.

Ziarul judeean „Criana"

(Bihor) consemneaz, în nu-

mrul su din 28 octombrie

1987, succesul obinut de

muncitorid nevztor Moise

Ciorba, din Oradea, la Con-

cursul de proz i poezie —
ediia 1987, al Asociaiei ne-

vztorilor din ara noastr,

în cadrul cruia a obinut
premiul I atit la proz, cît

i la poezie.

VIAA NOUA, nr. 1—1988
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La ramp

Scen din noul spectacol al ansamblului

Lumin. Culoare. Ritm. An-
tren. Acestea au fost primele
impresii, pe care le-am notat

la vizionarea noului spectacol

al ansamblului „Optimitii",
care ne invit cu generozitate

s-i vedem i s-i ascultm
într-un program non-stop, in-

titulat sugestiv „Toat lumea
la... concert !"

In cei 28 de ani de existen,
formaia de estrad a asociaiei

noastre i-a încîntat de atîtea

i atîtea ori spectatorii, in nu-
meroasele peregrinri prin mai
toate zonele rii, purtînd cu
ei muzica i voia bun. Fie-

crui an i-a corespuns un nou
afi, avînd ca textieri nume de
prestigiu, ca Fred Firea, Virgil

Puicea, I. A. Vian, iar în vre-
mea din urm George Mihala-
che. De regia artistic s-a ocu-
pat ani de-a rîndul, cu mult
rbdare i competen, Traian
Moraru. Aranjamentul muzical
aparine lui Cornel Dasclu —
saxofon tenor — ale crui
compoziii au intrat, nu o dat,
în repertoriul formaiei.

Avînd girul unor personali-

ti marcante ale lumii noas-

tre culturale i muzicale, pre-

cum Eugen Aron de la Consi-

liul Culturii i Educaiei Socia-

liste sau Aurel Giroveanu, Dan
Ardelean, Dan Stoian, cunos-
cui compozitori, nu este de
mirare c spectacolele „Opti-

mitilor" se bucur de succes

la public.

Impresia de omogenitate pe
care o Ias ansamblul, m-a
fcut s m gîndesc la cuvin-
tele instructorului principal co-

ordonator, Gh. Bârzescu, care
se ocup neobosit, aproape
chiar de la înfiinarea forma-
iei, de întreaga ei activitate,

cu un rar devotament i o deo-
sebit înelegere. i credem c
nu exagerm afirmind c de-a
lungul anilor a fost i continu
s fie stîlpul de susinere al

întregului ansamblu.
„Noi sîntem o mare familie

— sublinia tov. Gh. Bârzescu
— o familie unit, care s-a în-

chegat pe parcursul numeroa-
selor turnee întreprinse în ar,
întimpinînd de multe ori greu-
ti pe care numai aa, unii,

ajutindu-ne unii pe alii, le-am

putut depi, pentru a ne des-

fura activitatea în bune con-

diii, susinînd programe reu-

ite, obinînd succese i citi-

gîndu-ne aprecierea i simpatia

a mii de spectatori. De altfel,

— încheia interlocutorul nos-

tru — o spun direct i impre-
siile consemnate în „Cartea de
onoare a ansamblului".
Revenind la actualul specta-

col, se remarc îmbinarea
echilibrat, armonioas a pasa-

jelor umoristice cu unele din-

tre cele mai cunoscute melodii

de muzic uoar i popular.
Textele aparin lui George

Mihalache, care a colaborat cu

succes în ultimii ani cu ansam-
blul nostru i al crui nume se

întîlnete frecvent pe afiele

Teatrului de Estrad din capi-

tal.

Inspiratele cuplete, scheciuri,

monologuri sînt susinute cu
talent de inepuizabilul Coca
Anatol, completat de unii din-

tre colegii si, soliti vocali, de-
venii ad-hoc reuii interprei
umoristici. Este meritul regizo-

rului Traian Moraru de a asi-

gura spectacolului, prin aceast

modalitate de prczenatre, va-

rietate i fluiditate.

Acum, ca i în alte nume-
roase rînduri, Anatol Coca

?******-f*¥*¥*¥******Y¥**¥***^
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umple scena, cum se spune,

cucerind publicul cu sponta-

neitatea-i caracteristic, evo-

luînd în cele mai diferite ipos-

taze, de la trengarul din sche- liene.

Alturi de el, apar rind pe muzicale bine alese, simul per

rind Aliz Deleanu, Angela Fo- fect al ritmului impresioneaz.

*i mistii" dumneavoastr !"

,.',.,, ,, ° cuceritoare voie bun, fiind
luate lagre de muzic uoar tate. Este vorba despre Ion

j , , ,. „,, i . A ,v (aplaudai cu cldura si întru-
pai, cum este cazul Iui Con- Frecu —

- chitar bas, — Ale- i • , • , . ' .

.

' ... nmd aprecierea celui mai variat

mult plcere am ascultat vocea nic (dar i un virtuoz al pia- Ana LEVIRDA

în rîndul de sus, de la stînga : Aliz Deleanu, Angela Fotache Marian, Anatol Coca, Cornel

Dasclii, Const. Pitorac, Puiu Prihotin i Nicolae arc ; în cel urm tor, tot de la stînga :

Frsina Zrnescu, Aurelia Niculescu, Ion Frecu, Ion Lcdaru, Alex. Petrovici, Mihai Peteu i %
Dan Zrnescu *

*
cald a Iui Mihai Peicu, în nului i bateriei), Nicolae arc |
care am distins înc o dat — saxofon alto — i Dan Zr- |
inflexiuni ce evoc minunatele nescu — chitar armonie. *
tonaliti ale canonetelor ita-* Pe bun dreptate, aprecia

|
„ Eugen Aron, preedintele co-

misiei de vizionare, c modul T
ciul „Dialoa cu Puior ,

pina Si nu intimplator ammtesc . ,. , .,.-,.:., ?,•
. , $ciui „Lfiuruj, x « 9^ , F ,

r in. care este realizat noul spec- *
la chefliul din monologul „Ah, mai la urm pe Ion Ldaru, tâcol^ justific titlul destul de *
ce bine m-am distrat la deopotriv iscusit baterist i

'., imperativ, „Toat lumea la... $
nunt!" Dar nu numai atit, dotat interpret vocal de muzi-0 concert !" ;

,
impus de autor,

|
Coca Anatol si chit cu acelai c uoar, Timbrul su profund, ~ concluzionind, nu fr umor:

|
„.. , ,. ,. i ,-,.., , , ., , ,„ . . „Autorul nu mai este vinovat, g-

talent, fund din plin rspltit deosebit de plcut, interpreta-; , . , . _,, ~ ,. f
. , , . lw . autorul a fost salvat de „Opti- $

cu aplauze binemeritate. rea remarcabila a unor piese !

Astfel, formaia de estrad a J
asociaiei noastre se prezint *

tache Marian, ina Zrnescu, i cuceresc fara rezerve pu- , „ „ *
V.- _ T . , . ^ x . iTi;~„i *cu mea un program reuit, cu »

Aurelia Niculescu si Constantin oncui. -,
.~ ,

:

.' ~ * ,- *
-. . _ ., , . . . ,0 nota tonica, antrenanta. *
Pitorac. Acetia sint prezentr, Ceilali instrumentiti, sub ' *

alternativ, i ca soliti vocali, îndrumarea lui Cornel" Dasclii/
asigur, nu intimpltor, acest î

dovedind iscusin în alegerea îi susin cu competent cole- ™sa™b u a adoptat denumirea
|

, ,.., , , ..«., de „Optimitii , cci spectaco- J
melodiilor celor mai adecvate gu, întregind coeziunea ansam- , , ,. , , , .. . 4.

... . 7, ,
.-lele susinute de membrii ei

vocu si temperamentului fie- olului, contribuind împreun la,, „' '

, ,. . *
'respira mtr-adevar optimism, i

cruia, interpretînd cu sensibi- succesul spectacolelor prezen-", ., , „ ... . *
o cuceritoare voie buna, fund *

stantin Pitorac, îndrgite cin- xandru Petrovici — banjou, ,,. * '
' *

tece de muzic popular. Cu Puiu Prihotin — org electro-
*

>f¥¥¥********************V-¥*******+*^
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epigrame • EPIGRAME • epigrame

_ Autorului articolului „Spre care
tip de jocuri orientai copiii ?

Parcurgînd materialul,

_ Lesne am gsit realul :

Rob al teoriilor,

Ai mintea copiilor '

Unui medic epigramist

Pe-a reetelor hîrtie

Prescriind regim, se pare,

Epigrame cînd mai scrie,

Uit s le pun ...sare !

Unei epigramiste

Tainic cineva m-ndeamn
S-i dezvlui tot secretul.

Va ti, poantele ce-nseamn,
Cînd va practica ... baletul '

Nedumerire

S asigur soaei hrana
Tot pe drumuri viaa-mi duc,
Cînd mai are timp, srmana,
S m in sub papuc ?

Csnicie

Pierind cam des de-acas, s se

plimbe,
Urma ca soul pe copil s-1

schimbe,
i dac s-a-nvat cu treaba

asta,

S-a hotrît s-i schimbe i
nevasta !

La nunta de argint

Spre a-i consola soiaC nu este înc mo,
El propune cununia
La mnstirea Coco.

La local

— „Ce mai vrei" ?, sînt întrebat,
— „Vreau ceva mai piprat" !

Atunci osptaru-ndat,
Mi-a adus nota de plat !

Unui confrate

In producii literare

Dumnealui se crede tare
i-i gsesc cu greu pereche :

Este tare de-o ureche !

1,

Unor confrai

De-ar fi epigramitii spînzurai
Abstract vorbind, c s-ar petrece

treaba,
Ar însemna c muli dintre

confrai,
In treang s fie atîrnai

degeaba.

Epitaf homeric

Cugetarea mea rmîne,
Pentru muli, un bun rmas,
Orbul este dus de min,
Muli sînt îns dui de nas !

/

Unui ahist

„Bat mereu", l-am auzit,

Cînd concursul s-a sfîrit,

i mai spune cu dojana :

„Bat doar drumul de poman !"

Tratament

Un doctor de la Bucureti
Mi-a spus s-ncerc leacuri

bbeti,
Gsind povaa lui fireasc.
Ii trag într-una cu „Bbeasc !"

Unui medic veterinar

C a furat sau nu un ou.

De nimeni nu se consemneaz.
Ins de cînd el profeseaz
Eu cred c i-a-nsuit un bou.

Unui coleg

Strig- n orice adunare :

„Da, tovari, sînt în stare"

Cineva rostete-n spate :

„Stare de ebrietate" !

r

Aurelian GHELASE

Unei responsabile de florrie

De cînd e la florrie,
Responsabil, firete,
Cîte-s toate, ea le tie,
înc le i... înflorete.

Nevztorilor presatori de la

Coop. „Metalica" — Bucureti

Solidari clip de clip,
Toi sîntei sportivi de vaz,
Cci toi sîntei o echip
Ce cîtig, cînd preseaz !

Unei vînztoare

Cu vînztoarea asta de duzin
Sînt în conflict, i nu din vina

mea,
Ea vrea s-mi vînd ce e in

vitrin,
Eu vreau s-i cumpr ce e sub

tejghea.

Lui Radu Sergiu Ruba,
la poemul „Fluturii

din Baskerville"

Pentru nuni de vodevil,

Precum cea de care zici,

Fluturi ca în Baskerville
Gseai din belug, i-aici !

Lui Aurelian Gbelase, pentru
catrenele sale fr adres

Amice, s evii beleaua,
Reine-mi sfatul amical,
Cînd vrei s bai mai bine aua,
Pune i tu sub ea un ... cal !

Scriitorului Marin Iancu Nicolae,

la 80 de ani

Octogenar, maestrul tieC i cu vîrsta se glumete
;

Doar douzeci srbtorete,
Restul sînt ani de ... csnicie !

Victor BNAC

Unui înfumurat

Prea se uita la toi de sus,

i unii asta i-au cam spus,

Dar el tiu ce-i aia fric,

Doar cînd vzu de unde... pic!

Unui croitor

Croitor, ce-i drept, cu mult
talent,

Nimic de zis, le-avea trengarul,
Cci mai ales era atent,

S-i ias bine, buzunarul !

Unui ofer cruia i-a plcut
viteza

Orice-ar fi fost, Trabant sau
Tatra,

El o inea tot într-a patra,

Acum o face fee-fee,
Într-un cru cu... dou bee !

Valeriu BORAN
Galai
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L muli ani,

Liviu Pcurariu!

ii

Iat c neobo-
situl colaborator

al revistei „Via
nou" a împlinit

70 de ani. O vir-

' sta frumoas, ale

crei coordonate

au fost dintot-
de.av.tia exemple de conduit i vrednicie.

Dintre membrii colegiului de redacie al

revistei amintite, ing. Liviu Pcurariu s-a
remarcat in mod deosebit, prin prodigioasa
sa activitate pe trhn publicistic, în paginile
revistei, bucurîndu-se de aprecierile i sim-
patia colegilor i cititorilor.

Pentru talentul su de traductor (cu-
noate numeroase limbi strine : franceza,
germana, engleza, italiana, suedeza, daneza,
norvegiana, rusa, maghiara, esperanto .a.),

i s-a încredinat înc de la apariia revistei,

în 1954, rubrica „De peste hotare" (în pre-
zent „De pretutindeni"), în care public
lunar, sub form de traduceri i prelucrri,
tiri, informaii i alte materiale, selecio-
nate cu competen din zeci de reviste în
braille. Ele cuprind, dup cum se tie, in-

formaii documentare despre asociaiile i
organizaiile nevztorilor de peste hotare,
date statistice, tiri din diverse domenii în

care activeaz nevztorii, articole de ti-
in popularizat .a.

Multe dintre aceste materiale au servit

i servesc celor cu preocupri de cercetare
în tiflologie ori tifIopedagogie, în elaborarea
unor lucrri de specialitate.

Ca talentat mînuitor al condeiului, tot el

rspunde i de rubrica „Paginile distrac-

tive" (anecdote, cuvinte încruciate, epi-
grame etc). Intre acestea, epigramele i
fabulele au ocupat un loc important, fiind
apreciate pentru valoarea lor satiric. De
asemenea, „pluguoarele" sale, pe care le

întocmete din 1970 (i ele publicate în

paginile revistei), i-au prilejuit afirmarea
pe trîmul poeziei de acest gen.

Om de aleas modestie i avînd o vast
cultur, atît în domeniul tiinelor exacte,

cit i în beletristic, el i-a consacrat peste
trei decenii de via propirii activitii
redacionale a asociaiei.

Liviu Pcurariu s-a nscut la 19 martie

1918, în satul Ciureni, judeul Slaj. El a

devine
iar din

membru
1974 si

al

al

revistei „Via

absolvit Institutul politehnic din Timioara,
devenind inginer electromecanic.

în timpul celui de-al doilea rzboi mon-
dial, pe cînd avea 23 de ani, îi pierde ve-

derea, min dreapt i piciorul sting.

Dup o perioada grea de spitalizare, a
început treptat s se adapteze la condiiile

ceri erau de-acum impuse de situaia sa de
mare mutilat de rzboi. înva scris-cititul

in braille i îi dedic cea mai mare parte

din timp, instruirii i orientrii sale în pro-

blemele nevztorilor, activînd în special

pe linie redacional.

Din februarie 1959,

colegiului de redacie,

consiliului de conducere al

nou", colective în cadrul crora desfoar
o activitate permanent.

Concomitent, el se remarc i prin nu-
meroase contribuii la editarea unor lucrri.

Astfel, în 1956 întocmete prefaa lucrrii
„Scrierea prescurtat în limba român",
împreun cu Octavian Oprescu i prof.

Vladimir Ghcorghiu elaboreaz manualul
„îndreptar pentru învarea abreviaiei
braille". Ca membru al comisiei pentru
scrierea i cartea braille, o parte din lu-

crrile comisiei respective poart i semn-
tura sa. în colaborare cu profesorul Ioan
MarCu traduce lucrarea „Sistemul Marburg
pentru semne i simboluri matematice",
care a stat la baza unei alte lucrri intitu-

late „Proiectul de semne i simboluri ma-
tematice în limba român".
Liviu Pcurariu s-a fcut cunoscut i

prin'tr-un mare numr de lucrri în versuri,

proza i traduceri. O parte dintre acestea

i-au "aprut în revistele „Luceafrul", „Ma-
gazinul", „România literar" i bineîneles

in „Via nou". Dintre lucrrile traduse

nienibnm romanele „Mea culpa", de Annie
Vivani i „II perduto amore", de Umberto
Fiachia. în manuscris are un volum, cu

cea 100 de fabule.

îmi permit ca, în numele meu, al tuturor

colegilor din consiliul de conducere al re-

vistei i al colectivului redacional s-i

adresez inginendui Liviu Pcurariu, cu

ocazia împlinirii a 70 de ani, sntate i
noi succese in activitatea sa publicistic.

Prof. Nicolae IONESCU
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Profesoral tefan Pop,
la 75 de ani

Numele pro-
fesorului tefan
Pop este indi-

solubil legat de
organizarea i
dezvoltarea în-

vmîntului
special din ara

noastr, în anii de dup Eliberare, de pro-

gresul defectologiei româneti.
S-a nscut la 24 noiembrie 1912, în satul

Haieu, comuna Sinmarlin, judeul Bihor.

§ Dup terminarea studiilor universitare

(litere, drept i doctorate în psiholog'e i
defcctologic) a ocupat, pîn la pensionarea
sa posturi importante de rspundere, atît

in domeniul cercetrii tiinifice propriu-

zise, al învmântului special, cit i pe
linia coordonrii i conducerii efective, cu
rezultate dintre cele mai bune, a multi-

plelor activiti legate de rezolvarea tutu-

ror problemelor proprii deficienilor de
toate categoriile. Astfel, printre numeroa-
sele funcii deinute de prof. tefan Pop-

amintim : ef de lucrri la Institutul de cer-

cetri tiinifice pentru recuperarea defic : -

enilor (1949—1951), responsabil pe întreaga

ar cu organizarea i controlul cursurilor

de specializare i reciclare a cadrelor didac-

tice din învmîntul profesional al defici-

enilor senzoriali, consilier ef de secie la

Institutul de cercetri tiinifice pentru ex-

pertiza i recuperarea capacitii de munc
(1951— 1955) i în continuare cercettor

principal, la acelai institut.

Activitatea pe plan defectologic a prof.

tefan Pop a început o dat cu numirea sa

la Institutul de cercetri tiinifice pentru
recuperarea deficienilor, din Cluj.

Sprijinit de conducerile colilor speciale

de nevztori i surzi clin acest ora, el

întreprinde o serie de cercetri privind or-

ganizarea sistemului de învmînt Special

pentru deficienii senzoriali, coninutul teo-

§ retic i practic al acestui învmânt, posi-

© bilitile de recuperare socioprofesional a

o acestor handicapai, aspectele vieii social-

ei culturale i materiale ale nevztorilor i
® surzilor, pregtirea profesional a cadrelor

© didactice din reeaua colilor speciale etc.

g Datorit fructuoasei sale activiti pe plan

© tiinific, este solicitat, în aprilie 1950, de
o
o

o
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ctre Ministerul Muncii si Prevederilor So-

ciale (devenit apoi Ministerul Prevederilor
Sociale), s întocmeasc programele nece-
sare specializrii cadrelor didactice care

predau în unitile de învmînt ale defi-

cienilor v'zuali i auditivi. De asemenea,
profesorul tefan Pop a inut i cursuri de
informare în domeniul defectologiei pentru
asistentele de prevederi sociale din întreaga

ar i pentru inspectorii din M.S.P.S., în

acelai domeniu.
în colaborare, a elaborat o important

lucrare de defectologie, intitulat „Recupe-
rarea deficienilor", tradus i în limba
francez i trimis în Cehoslovacia, la soli-

citarea organelor de specialitate din ara
respectiv.

în acelai timp, el a fost i autorul unor
importante referate tiinifice, cerute de
diferite organisme internaionale, ca O.M.S.,
UNESCO .a. sau prezentate de minister la

diverse congrese ce au avut loc peste hotare
(ex. „Calificare în profesia de cartonagist

a deficienilor vizuali cu infirmiti motorii
la membrele superioare"), asigurînd apari-

ia, vreme de 15 ani, a „Buletinului peda-
gogic" („Probleme de defectologie"), care
s-a transformat ulterior în „Revista
psihopedagogie special".

în calitatea sa de cercettor tiinific i
ef al Serviciului de recuperare a defici-

enilor din M.S.P.S. i Ministerul Muncii
(de unde s-a pensionat avînd funcia amin-
tit) a redactat numeroase articole i refe-

rate tiinifice de specialitate, unele publi-
cate în diferite reviste de profil, printre

care i in revista „Via nouu
, redactînd

de asemenea studii ce au fost publicate in

multe din periodicele cu profil defectologic
din România sau în lucrri de mare întin-

dere, ca de exemplu : „Psihologia i peda-
gogia medical. Defectdlogiâ".

Prof. tefan Pop a participat i la diverse
congrese internaionale, unde a
comum'cri urmrite cu atenie i interes

(Zagreb, Budapesta, Erfurt, Praga .a.).

A editat totodat o serie de manuale co-
lare, coordonînd munca colectivelor de au-
tori. Trebuie subliniat i faptul c el a

fost autor i coautor a numeroase manuale
didactice, aprute in mai multe ediii, deo-
sebit de apreciate, folosite în colile noastre
speciale.

A organizat pe categorii de deficieni

(continuare în pag. a 27-a)
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Preocupri pentru

in colile de eleve

Prof. Dumitra

Pornind de la ideea c colile speciale de

deficieni vizuali nu reprezint o restrîngere

a perspectivelor acestor copii handicapai, ci

o modalitate de a-i ajuta s înving dificul-

tile provocate de lipsa vederii, s se dez-

volte armonios, s-i valorifice posibilitile

de afirmare, personalul didactic din cadrul

Centrului colar nr. 11 — Arad, alturi de

obiectivele specifice cu caracter recuperator

ale învmântului tiflologic, a urmrit dez-

voltarea, la elevele cu deficiene de vedere, a

capacitii de a percepe activ i sistematic, a

posibilitilor creatoare, a unor însuiri ale

memoriei, voinei, ateniei i gîndirii, cît i a

altor aspecte psihice, care intervin în procesul

compensaiei, sprijinind perceperea vizual.

La centrul colar nr. 11 s-au manifestat

numeroase preocupri din partea tuturor ca-

drelor didactice, pentru îmbuntirea clima-

tului afectiv al elevelor cu deficiene de

vedere.

Astfel, elevele din coal sînt deprinse cu

munca de creaie, cu modul de a gîndi inde-

pendent, de a lucra în diferite laboratoare,

ateliere-coal, la diferite cercuri tehnico-apli-

cative, unde se pot observa aptitudinile lor.

în vederea îmbuntirii climatului afectiv

al elevilor din colile speciale de deficieni

vizuali este necesar ca toi factorii educaio-

nali s se preocupe în mod deosebit de orga-

nizarea cît mai plcut i cît mai variat a

timpului liber al acestor copii. In acest sens,

la coala din Arad s-au fcut excursii tema-

tice la Bucureti, Timioara, Cluj-Napoca, rea-

lizîndu-se totodat schimburi eficiente de ex-

perien cu colile similare din oraele amin-

tite. Obiectivele vizitate în cadrul acestor

excursii au contribuit în mod nemijlocit la

îmbuntirea climatului afectiv al acestor

eleve.

De asemenea, fiecare cadru didactic din

coal a însoit periodic elevele la diferite

filme, spectacole de teatru, concerte simfo-

nice, cultivîndu-le gustul pentru frumos, dra-

gostea pentru literatur i simul estetic.

Elevele au fost antrenate la diferite cercuri

i concursuri sportive. Ele au obinut succese

remarcabile la concursurile intercolare de

ah, dezvoltîndu-li-se imaginaia i flexibilita-

tea gîndirii.
' în vederea îmbuntirii climatului afectiv

al elevelor cu deficiene de vedere, profesorii,

educatorii i maitrii-instructori din cadrul

Centrului colar din Arad au dovedit un deo-

sebit tact pedagogic, rbdare, competen, d-
ruire ; au ales cu grij metodele i mijloacele
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irea climatului afectiv

cu deficiente vizuale
i

MIHALESZKY
de instruire i educare a elevelor, cît i mate-
rialul corespunztor prin care s stimuleze

procesul învrii, s dirijeze activitatea pro-

prie a elevelor, s asigure stabilitatea cuno-
tinelor i transpunerea lor în practic, în aa
fel încît, dup absolvirea colii, s fie capabile

s se integreze în munc în condiii optime,

s se adapteze noilor cerine impuse de evo-
luia mereu ascendent a României socialiste.

De asemenea, elevele particip la cenaclul

literar „Floare-albastr", unde audiaz pe
discuri i pe benzi magnetice piese de teatru,

cri de literatur din bibliografia obligatorie

i selectiv. în cadrul acestui cenaclu ele îi
citesc propriile lucrri, ascult recenzii de

cri, îi însuesc corect noiuni de versificaie,

îi expun prerile personale cu privire la anu-
mite opere studiate sau enun anumite puncte
de vedere referitoare la diferii scriitori.

Un rol deosebit în îmbuntirea climatului

afectiv al elevelor cu deficiene de vedere îl

constituie în coala noastr i vizitele la dife-

rite muzee. Astfel, sub directa îndrumare a

diriguiilor, elevele din coala noastr au vi-

zitat muzeul de art i cel de istorie clin Arad,

insistîndu-se asupra epocii contemporane i
mai ales asupra slii congreselor, asupra mo-
numentuluiu eroilor, a mormîntului lui Vasile

Goldi, a Tirgului Internaional Bucureti,
asupra Muzeului de istorie a României, a

Muzeului partidului, al micrii muncitoreti
i socialiste, prilej cu care se cultiv la ele-

vele handicapate vizual admiraia i respectul

fa de cei ce i-au jertfit viaa pentru liber-

tatea i independena patriei noastre.

Faptul c elevele cu deficiene de vedere
sînt receptive la nou i dornice ele a cunoate
i de a-i afirma în mod creator capacitatea,

se concretizeaz prin participarea lor la dife-

rite concursuri literare („Prietenii crii brail-

le" i „Pe meridianele lumii"), organizate în

cadrul Asociaiei nevztorilor, precum.' i la

cele din cadrul colii, pe diferite teme ca :

„Cine este atent, reine !", „Recunoatei per-
sonajul ?" „Cine tie meserie, cîtig !" etc,

dar mai ales în cadrul Festivalului naional
„Cîntarea României" unde au obinut rezultate

remarcabile, ajungînd pîn la faza republican.
Toate formele utilizate de conducerea colii

i cadrele didactice din cadrul Centrului colar
nr. 11, pentru îmbuntirea climatului afec-
tiv al elevelor cu deficiene de vedere (cercuri

literare, cercuri tehnico-aplicative, concursuri,
vizionri de filme i spectacole, vizite la dife-

rite întreprinderi, lectura cu voce tare a unor
(continuare în pag. a 25-a)
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Limba esperanto intre nevztorii din România

Apariia, în 1972 a crii
„Hisiorio de la esperant —
modavo inter la blinduloj",

scris de germanul Ioseph

Kreitz (1897—1977) i editat

în braille, mi-a sugerat ideea

de a alctui un scurt istoric al

limbii esperanto vorbite de

nevztorii din ara noastr.

Am reflectat mult asupra

acestei idei, dar de la bun în-

ceput m-am lovit de lipsa unor
documente. Singurele surse de

informare ce mi-au stat la dis-

poziie au fost, pe ling lucra-

rea mai sus-amintit, în care

se fac cîteva referiri i la

România, cartea „Pe urmele
trecutului", scris de nevzto-
rul Constantin Gheorghe, edi-

tat de asemenea în braille,

precum i cîteva din numerele
revistei „Via nou". O alt
cale de informare a constituit-o

contactul direct sau prin co-

responden cu unii dintre es-

perautitii mai vechi, ca : Dio-
nisie Miculescu, Iosif Glaser,

Kardos Felix .a.

în istoria sa, Kreitz spune c
primul curs pentru învarea
limbii esperanto de ctre ne-

vztorii din România a fost

organizat în 1908, de doctorul

în tiine biologice, Gabriel

Robin, în care scop acesta a

învat scrierea braille. Cursul
s-a desfurat în incinta Azi-
lului „Vatra Luminoas". Ulte-

rior asemenea cursuri au avut
loc sub conducerea nevzto-
rului Prezeni Levy, fratele

cunoscutidui profesor de mu-
zic din aceeai instituie,

A. L. Ivela.

Este locul s amintesc, c,
potrivit celor artate de Joseph
Kreitz, Prezeni Levy a deve-
nit cunoscut în domeniul limbii

esperanto, pe plan internaio-
nal, în 1912 el a participat la

Congresul esperantililor de la

Cracovia (Polonia), unde a

vorbit despre situaia nevz-
torilor din România i impor-

tana limbii esperanto pentru
ei.

Roman DÂNIL
Tot Prezeni Levy are ideea

înfiinrii unei organizaii in-

ternaionale a esperantitilor

orbi, în care scop pregtete
un proiect de statut pe care

urma s'-l prezinte, în 19-14, la

Congresul esperantitilor de la'

Paris, care îns nu s-a mai
putut ine din cauza izbucnirii

primului rzboi mondial.
Proiectid elaborat a fost îns

utilizat la alctuirea statutului

organizaiei preconizate de

Prezeni Levy, care ' a luat fi-

in în 1923, în timpul Con-
gresului esperantitilor nevz-
tori de la Niirenberg. Prezeni
Levy îns n-a mai ajuns s-i
vad visul realizat, deoarece a

murit de tifos, în timpul rz-
bomlui.

Organizaia nou înfiinat
purta titlul „Asociaia univer-
sal a esperantitilor orbi".

Printre cei ce au aderat la ea

figureaz i o persoan din

România. De asemenea, prin-

tre cei ce au votat pentru pri-

mul comitet al organizaiei res-

pective s-a aflat i un alegtor
român. Deoarece nu se dau
nume, putem crede c în am-
bele cazuri e vorba de una i
aceeai persoan.
Dup încheierea marii con-

flagraii, limba esperanto se

extinde. în. rîndul nevztori- \

lor, aceasta se desfoar cu
elan sporit. într-o serie de ri
iau natere asociaii proprii

ale esperantitilor fr vedere.

Pe plan internaional au loc

congrese anuale, în care se

dezbat nu numai aspecte legate

de limba esperanto, ci i în-

treaga problematic privind

ridicarea nivehdui lor de via
i cidtur.

în rîndid nevztorilor din

ara noastr limba esperanto

face pai mici i se manifest
cu deosebire, în patru centre :

Bucureti, Timioara, Arad i
Cernui. Activitatea de înv-
are a limbii se face sporadic

i numai din proprie iniiativ.

O munc mai susinut, se

depune la Bucureti unde, în

1936, se înfiineaz un cerc al

esperantitilor nevztori, con-
dus de un comitet alctuit din:

Gh. Lupu — preedinte, Gh.
Didan, vicepreedinte, Constan-
tin Gheorghe, secretar, Ion
Filimon, Nicolae Vasilescu i
Ion Veregu, membri.

Preocuparea principal a co-

mitetului ales era ridicarea ni-

velului cultural i de via al

nevztorilor din România, prin

mijlocirea limbii esperanto.

.
Unii dintre membrii cercu-

lui particip la edinele de
lucru ale esperantitilor vz-
tori din capital. Urmarea aces-

tui contact a fost faptul c cei

fr vedere au primit ajutor în

munca lor, din partea esperan-

titilor vztori prin mijlocirea

a dou persoane : Ghizela Ha-
rabagiu i Fischer Galai.

în aceeai perioad Constan-
tin Gheorghe devine reprezen-
tantul esperantitilor nevz-
tori din România, pe Ung Or-
ganizaia internaional a es-

perantitilor nevztori.

Pe la începutid anilor trei-

zeci, la tipografia Azilului

„Vatra Luminoas" — din
Bucureti s-a tiprit în braille

„Fundamento" i un mic dic-

ionar esperanto — român.
Aceasta, probabil, ca un ecou
al apelului fcut pentru pro-

movarea limbii esperanto, de
organizaia esperantitilor ne-
vztori din New York, în ca-

drid „Conferinei internaio-
nale în joroblema orbilor", i-
nut în acest ora în aprilie

1931, la care au participat de-

legai din 37 de ri. Din Ro-
mânia a fost prezent dr. Con-
stantin Paul, directorul Azilu-
lui „Vatra Luminoas"

.

Cel de-al doilea rzboi mon-
dial a zdrnicit toate încerc-
rile în domeniul limbii espe-
ranto. Cum era i firesc, la

terminarea acestuia lucrurile

trebuiau luate de la început.

în aceast perioad pot fi

semnalate strdaniile lui Con-
stantin Gheorghe (la Bucureti)
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i ale prof. Gheorghe Lupu (la

Buzu), care au pregtit cîiva

nevztori in limba esperanto.

Dup înfiinarea, în 1955, a

Asociaiei orbilor, a intrat în

actualitate i limba esperanto

pentru nevztorii din ara
noastr. Astfel, în 1956 se ti-

prete la tipografia colii spe-

ciale pentru nevztorii din

Cluj o nou ediie „Funda-
mento", în 80 exemplare, dis-

tribuindu-se filialelor asociaiei

(pe atunci în numr de ase).

Un an mai tîrziu, la tipografia

colii profesionale pentru ne-
vztorii din Bucureti se ti-

prete, într-o nou ediie, dic-

ionarul esperanto — român.
La 28 februarie 1957 ia na-

tere, pe Ung Consiliul Central
al Asociaiei orbilor, o secie
esperanto condus de un co-

mitet alctuit din cinci per-

soane, avînd în frunte pe Con-
stantin Gheorghe.

In paginile revistei „Via
nou" se public, în ianuarie

1958, un articol intitulat „Lim-
ba esperanto — limb inter-

naional", semnat de profeso-
rul Constantin Dumitrescu. în
continuarea articolului, autorul
publica i prima lecie de pre-
darea limbii esperanto. In lu-

nile urmtoare (februarie i
martie), seria de lecii se con-
tinu cu înc dou, dup care
aceast activitate publicistic
înceteaz.
La sediile unor filiale ale

asociaiei se organizeaz cursuri
esperanto. Astfel, la Bucureti

leciile sînt predate de Con-
stantin Gheorghe, la Cluj, de
Kardos Felix, iar la Timioara,
de Iosif Glaser.

Cu toate strduinele depuse,

rezultatele n-au fost la înli-
mea ateptrilor. Mai mult,

secia esperanto de pe Ung
Consiliul Central al asociaiei

a devenit ca i inexistent. Ast-

fel s-a ajuns ca numai cîiva
s mai activeze în acest do-

meniu.
Din unele ri se trimit gra-

tuit reviste în limba esperanto,

tiprite în braille : „Esperanta
ligilo" (Frana), „Auroro"
(Cehoslovacia), „La contacto"

(Olanda), „Pola stelo" (Polo-

nia), „Esperanta fajrero" (Bul-

garia). Articolele mai impor-
tante din aceste reviste, tra-

tînd probleme ale nevztori-
lor au fost traduse în româ-
nete i publicate în reviste

„Via nou". în „Pola stelo"

s-au publicat dou articole,

unul despre activitatea cultu-

ral a nevztorilor i cellalt

despre publicaiile periodice

ale nevztorilor din România,
ambele scrise de Roman D-
nil.

Cîiva dintre esperantitii

nevztori din ara noastr
particip la concursul de dez-
legri de probleme — tip re-

bus — publicat în revista

„Esperanta ligilo". în cursul

anilor, trei dintre acetia —
Kardo Felix, Naum Tnase i
Roman Dnil — s-au situat

pe locul I.

La congresele internaionale
ale esperantitilor nevztori,
participarea celor fr vedere
din România este sporadic.
Putem aminti pe Constantin
Gheorghe, în 1966, la Buda-
pesta, împreun cu Anastase
Coman. Acesta din urm a mai
participat în 1972 la congresul
de la Rimini (Italia) în 1957,
la cel de la Copenhaga, iar în

1983, din nou la congresul de
la Budapesta, împreun cu
soia.

Pe Ung cei amintii pe par-
cursul acestei expuneri, mai
putem cita pe Ioan Duceac,
care a activat în perioada inter-

belic, la Cernui, pe Jeny
Kun, la Alba Iulia i la Arad,
precum i pe Elisabeta Bach-
mann, care a tradus cîteva ar-

ticole din „Esperanta ligilo" i
le-a publicat în „Revista brail-

le", pe la începutul anilor '30.

Pentru slabele rezultate ob-
inute, în domeniul limbii es-

peranto, vina o poart toi cei

ce pornind aceast aciune,

n-au perseverat în ducerea ei

la îndeplinire.

Nota redaciei. Se cuvine s
mai amintim c i ing. Liviu
Pcurariu a urmat un curs de

esperanto (fr frecven) la

coala Hadley, din Illinois

(S.U.A.), obinînd calificativul

maxim. El traduce curent din

aceast limb, pentru grupajul

„De pretutindeni".

(urmare din pag. a 14-a)

zele aripioarelor, cînd
o umbr lunguia s-a

întins peste mine i
peste tufa pe care tro-

nam. Am privit spre
izvorul umbrei i am
vzut un mic zmeu
frumos, cu dou rotun-
de petice de cer, mon-
tate sub o cîmpie ne-
ted i alb, din care
se prelungea aua unui
deluor bont. Sub acest
deluor cu dou mici
gurele rsturnate ca
dou capacele de ghin-

CRBUUL
d, se deschidea i o

mic tietur ginga
i roie, ca fraga coap-
t. Era minunat aceas-

t fptur. Nimic la ea

nu te fcea s tresari

de spaim. Eu am r-
mas încîntat de cuno-
tin, pironit pe locul

unde m aflam, privind
cu plcere încînttoa-
rea apariie creia,
muma noastr natura
i-a pus numele de pui
de om. Dar, vai, credul
am fost toat viaa i
credul am rmas. Ce
s-i faci ? Defeciune

de fabricaie. Puiul de
om m-a privit cit m-a
privit, apoi m-a înf-
cat, strîngîndu-m în

cletii degetelor. Ehei,
dac noi crbuii am
avea asemenea unelte,

alta ar fi viaa .' Omu-
orul, dup ce m-a se-

chestrat, a plecat cu
mine cu tot, a cutat
un mrcine, a rupt un
spin i cu o diavoleasc
plcere mi-a înfipt

spinul în partea din
spate a corpului, fcînd
din mine un fel de
moric. încîntat de

isprav i mai ales sa-
tisfcut de urletul bî-

zîitor scos de durere,
de mine, a început s
alerge, inîndu-m în

spinul lui ca pe un
trofeu de pre, apoi
plictisit poate de vic-
relile mele monotone,
m-a azvîrlit între aces-
te dou frunze, unde
îmi voi da în curînd
obtescul sfîrit.

Ce s-i faci ? Asta
mi-a fost soarta. M-am
speriat i am fugit c/c

Dracu i m-am lsat
încreztor în mîinile

amgirilor cu ochi de

peruzea.
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PRESOPUNCTURÂ. Ghid terapeutic (IX)

MENOPAUZA
încetarea menstruaiei apare

în mod fiziologic intre virsta de
45—48 ani, din cauza scderii

funciei hormonale. Exist îns
i o menopauz instalat în

urma operaiilor de îndeprtare
a organelor genitale interne

(climax operator).

Menopauza (climaxul) se ma-
nifest prin scderea i rri-
rea menstruaiei, palpitaii, bu-

feuri de cldur, cefalee, amor-
eli, modificri de caracter (in-

stabilitate, indispoziii), crete-

rea tensiunii arteriale. Este bine

ca femeile aflate în aceast si-

tuaie s apeleze la un punci

de presopunctur, care stimu-

lat prin manevra de tonifiere

sau dispersie, dup caz, ajut
(amelioreaz) acest fenomen
fiziologic. Este vorba de punc-

tul denumit „Stâlpul Cerului"
—

- V 10, situat pe orizontala

ce trece prin comisura buzelor,

la 1,5 msuri, de o parte i âc

alta a liniei mediane posteri-

oare. Tonifierea se va face

pentru menopauza cu bufeuri

de cldur, însoite de transpi-

raii reci (din punct de vedere

energetic ÎNN) i dispersie,

pentru bufeuri de cldur, în-

soite de transpiraii calde (din

punct de vedere energetic

IANG).

TULBURRI DE ' MENO-
PAUZ
O abatere de la regula nor-

mal a menstruaiei poate avea
o cauz inflamatorie, endo-
crin sau tumoral. Tulburrile
de menstruaie beneficiaz de
stimularea anumitor puncte cu

ajutorul presopuncturii. Astfel,

în menorgie (menstruaia pre-

lungit dup 7 zile), vom sti-

mula : „Reuniunea celor trei

INN" — SP 6, situat la 4 m-
suri deasupra maleolei interne-

tonifiere. Alte indicaii : me-
nopauz, îmbtrânirea precoce

a unor femei-tonifiere.

In dismenoree (menstruaia
însoit de dureri), vom sti-

mula punctul „Muntele Kroun
Lun" — V 60, situat în scobi-

tura dintre maleola extern i

Dr.'Cr. TEFNESCU
tendonul lui Achile-tonifiere.

Alte indicaii : pentru grbirea
naterii i eliminarea placen-

tei-tonifiere (procedeu folosit

foarte mult în China).

Pentru menstruaia neregu-
lat (nerespectarea intervalului

de 24—32 de zile) folosim

punctele :

—- „Heleteul însorit" —
TF 4, situat pe faa dorsal a

mîinii, în apropierea pliului

pumnului — dispersie (pentru

o menstruaie care vine în

avans) i „Fiul prinului" —
SP 4, situat în mijlocul labei

piciorului-tonifiere (pentru o
menstruaie care întîrzie).

Alte indicaii : dureri testi-

tulare-dispersie.

MIGRENA
Spre deosebire de cefalee,

migrena este localizat numai
ia jumtate de cap. Criza mi-
grenoas poate dura cîteva ore

sau zile i ea poate începe

chiar din adolescen, întîlnin-

du-se mai ales la femei, fiind

favorizat de menstruaie,, obo-
seal, abuz de alcool i tutun.

Printre cauzele migrenei, mai
amintim : disfuncii ale intesti-

nului i Vezicii urinare, cauze
inflamatorii (sinuzita), tulbur-
rile de vedere, reumatismul
(spondiloza cervical), tulburri
circulatorii .a.

Durerea migrenoid se loca-

lizeaz de obicei la ochi, frunte,

timple fiind însoit i de alte

fenomene ca : lcrimare, edeme
ale pleoapelor, greuri, vrs-
turi. -'

I

'

Pentru medicina tradiional
exist dou tipuri de migren :

— prin exces de energie

INN, manifestat prin dureri

profunde, difuze i perma-
nente, mai ales noaptea. în

aceast situaie se va masa
punctul „Fundul vii" — IG 4,

situat la unirea celor dou oase

din prelungirea degetelor mare
i arttor la mîn-tonifiere ;— prin exces de energie
IANG, caracterizat prin dureri

vii, ce apar mai ales ziua. Pen-
tru acest fei de migren vom
masa : punctul „O sut de adu-

nri" — VG 19, situat în depre-
siunea dinapoia cretetului ca-

pului-dispersie.

Alte indicaii : somnolena,
pierderea memoriei i în scop
stimulativ, la sportivi i artiti-

tonifiere. Cînd criza este foarte

puternic, se vor masa i ur-

mtoarele puncte :

— „Valea adunrii" — VB
8, situat la o msur deasupra
marginii superioare a urechii

dispersie ;— Bambui în grmad" —
V 2, situat la extremitatea in-

tern a sprîncenelor-dispersie.

Alte indicaii : sportivi i ar-

titi (crete acuitatea vizual)-
tonifiere.

— „Poarta urechii" — TF
23, situat în scobitura din faa
urechii, ce se formeaz cînd se

deschide gura-dispersie.

Pentru orice fel de migren
se mai pot masa blînd, frun-
tea, ceafa i punctul dintre

sprîncene-dispersie, iar pentru
migrena localizat în orbit se

va masa lobul urechii-dispersie.

MIOPIA
în concepia energetic, vede-

rea unui om depinde în mare
msur i de echilibrul energe-

tic din meridianele ficatului i
stomacului. Miopia poate fi de

tip IANG (cu ochi exoftalmici)

i INN (cu ochi înfundai in

orbite). Acest defect de vedere,

dup medicina tradiional,
poate beneficia de masarea ur-

•mtoarelor puncte :

— „Primete lacrimile" —
S 4, situat sub marginea infe-

rioar a orbitei-tonifiere. Alte
indicaii : lcrimare, spasmele
pleoapelor-dispersie.
— „Patru pete albe" — S 5,

situat sub punctul de mai sus,

într-o mic scobitur-tonifiere.

Alte indicaii : nistagmus, spas-

mele pleoapelor-dispersie.
— „Marea scobitur" — S 6,

situat la unirea verticalei ce

trece prin pupil, cu orizontala

de sub nas-tonifiere.

— „Mlatina vînturilor" —
VB 20, situat pe ceaf, pe ori-

zontala ce trece pe sub lobul

urechii, în scobiturile de sub
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protuberantele Occipitale-toni-

fiere. Alte i indicaii : febr,
gîaucom-dispersie.

NEVRALGIA SCIATIC
Nervul sciatic, care inerveaz

membrul inferior, este cel mai
lung i cel mai gros nerv din

organism.
Nevralgia sciatic apare in

urma unui efort, manifestîn-

du-se cu dureri puternice în

regiunea lombar, care ulterior,

vor iradia de-a lungul mem-
brului inferior, fiind însoite de
amoreli i furnicturi. Tuea,
strnutul ca i micrile brute
accentueaz aceste dureri. Dac
boala nu se trateaz, se pot

instala complicaii : pareze sau
paralizia piciorului, cu pierde-

rea sensibilitii locale.

Pentru medicina tradiional,
nevralgia sciatic este produs
de energii perverse : vînt, ume-
zeal, frig, care ptrund în

muchi. Boala se produce nu-
mai atunci cînd energia de
aprare (Wei) este ineficient

sau dac efortul fizic, de ridi-

care în special, a fost prea
mare i brusc. Oboseala con-

tribuie de asemenea la declan-

area crizei. Pentru combaterea

durerilor, medicina chinez
tradiional vizeaz reechili-

brarea energiilor perturbate cu

ajutorul acupuncturii, auriculo-

puncturii i presopuncturii. Se

pare c punctul cel mai eficace

este „Muntele Kroun Lun" —
V 60, supranumit pentru cali-

tile sale antaîgice i „Punc-

tul aspirin", situat în scobi-

tura dintre maleola extern i
tendonul lui Achile. Pentru du-

rerile difuze care se amelio-

reaz la cldur, punctul va fi

masat în dispersie, iar pentru

durerile vii i ameliorate la

frig, se va folosi tonifierca.

Deoarece aceste dureri se da-

toresc i perturbrilor energe-

tice din meridianul veziculei

biliare, se va masa i punctul

„Sritor în cerc" — VB 30,

situat pe faa extern a oldu-
lui, în zona cea mai proemi-
nent, dispersie sau tonifiere,

dup caracterul energetic al

durerii.

Alte indicaii : sportivi, pen-
tru tonifierea membrului infe-

rior-tonifiere. Dup masarea

acestor puncte, se va executa

un masaj liniar pe faa poste-

rioar a membrului inferior,

mai ales pe zonele dureroase,

întîlnitc in timpul masajului.

NEVRALGIA DE TR1GEMEN

Nevralgia facial este cau-

zat de lezarea ramurilor sen-

zitive ale nervului trigemen,

care inerveaz faa, dinii i
limba. Crizele sînt foarte du-

reroase, de durat scurt i lo-

calizate la o jumtate de fa.
Uneori apar : lcrimarea, con-

gestionarea ochilor i spasme

musculare locale. Criza poate

fi provocat de infecii dentare,

sinuzite, tumori ale feei sau

fr o cauz precis. Sînt ca-

zuri de forme rebele, la trata-

ment, care nu se rezolv decît

prin intervenie chirurgical.

Foarte multe forme îns de

nevralgie de trigemen benefi-

ciaz de servicii : ale preso-

puncturii i bineîneles, ale

acupuncturii. In acest scop,

vom masa urmtoarele puncte:

— „Gaura pupilei" — VB 1,

situat în apropierea unghiului

extern al ochiului-dispersie.

Preocupri pentru îmbuntirea climatului afectiv în colile de eleve cu deficiene vizuale

(urmare din pag. a 21-a)

cri în colectiv, consultaii individuale sau
în grup, convorbiri cu elevele etc, le dezvolt
imaginaia, atenia, memoria imediat, care se

bazeaz pe intuiie în sesizarea noului i esen-
ialului dintr-o dat, cît i memoria de durat,
cu rol determinant în stocarea informaiilor i
utilizarea lor ulterioar, precum i capacitatea
de a valorifica experiena anterioar în forme
noi, care s le ajute s gseasc i soluii de
rezolvare a problemelor aprute în viaa co-
tidian.

Atît conducerea colii, cît i întregul per-
sonal didactic au luat numeroase msuri pen-
tru protejarea elevelor fr vedere, pentru
dezvoltarea lor corespunztoare. La orele edu-
cative i la careurile pedagogice au fost pre-
lucrate normele P.S.I., au fost inute lecii de
circulaie rutier, lecii cu caracter igionico-
sanitar, a fost prelucrat regulamentul colar
i cel de ordine interioar al colii.

Elevele au fost antrenate în diferite aciuni
de gospodrire a colii (amenajarea curii, or-
narea claselor, a dormitoarelor, verificarea
cureniei în internat, serviciul la buctrie i
la poart, pavoazarea coridoarelor etc.), au
participat la diferite seri literare, închinate

unor evenimente istorice sau unor scriitori, la

diferite montaje pe teme ca : „De ziua femeii",

„în lutul rii, odihnesc eroii", „Omagiu pre-

edintelui dintîi" etc.

Ne-am preocupat în mod deosebit de ridi-

carea nivelului politico-educativ i de educaia
lor patriotic revoluionar. în acest sens, un
rol deosebit 1-a avut cercul de materialism

tiinific i ateism, organizat în cadrul colii

Elevii au ascultat la radio-TV, emisiuni cu

caracter politico-educativ, au vizionat filme

documentare cu caracter politico-ideologic, au
participat la învmîntul politic UTC, unde
au fost prelucrate teme moral-ceteneti.

Alte msuri menite s asigure protecia ele-

velor cu deficiene de vedere au fost :

— ocrotirea vederii restante, prin limita-

rea activitilor vizuale (cînd este necesar,

prin limitarea activitilor de lucru care ar

duna) ;— utilizarea celorlalte aferente senzoriale,

pentru protejarea vederii slabe ;— completarea datelor vizuale ;— îmbogirea i corectarea reprezentrilor
vizuale

;

— asigurarea unui fond bogat, care s re-

flecte realitatea.
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• La 7 august 1987, a fot predat de ctre con-
structori, Asociaiei nevztorilor i slabvztorilor
dm R. D. German, cldirea centrului de mobilitate
pentru nevztori, clin Berlin — Hirschgarten. Aici,

nevztorii vor fi deprini s se deplaseze în mod
independent în cele mai variate condiii de teren,

pentru a se putea încadra în mod, cît mai eficient

in viaa obinuit. Centrul are o capacitate de 30
de locuri i este înzestrat cu cele mai moderne
amenajri, în vederea atingerii cît mai eficiente a
elului propus.

• De curînd, în R. D. German au fost puse la

dispoziia nevztorilor mai multe feluri de termo-
metre speciale (un termometru folosit pentru con-
trolul temperaturii în timpul pregtirii conservelor,
altul pentru controlul temperaturii în frigider i
congelator i unul de fereastr, pentru citirea tem-
peraturii din exterior). Pin la sfîritul acestui an.
va fi pus în vînzare i un higrometru, pentru sta-
bilirea umiditii din atmosfer.

• Anul acesta, Asociaia nevztorilor din Cazah-
stan a împlinit 50 de ani de existen. Ea a fost
înfiinat în anul 1937 i este ca mrime a treia din
Uniunea Sovietic, dup cele din R.S.F.S.R. i
Ucraina.

Astzi, ea numr 16 000 de membri, dintre care
7 000 lucreaz în cele 29 de întreprinderi proprii,
modern echipate.

Pi-oducia anual a acestor întreprinderi se ridic
la cîteva zeci de milioane de ruble. Productivitatea
muncii i securitatea ei sint asigurate de folosirea
celor mai noi aparate ajuttoare. In procesul de
producie, se d o mare atenie protejrii simului
tactil i al celui auditiv, iar în cazul ambliopilor,
i al celui vizual.

O mare atenie se acord igienii muncii. Sint pro-
duse 150 de sorturi de articole, cele mai multe în
colaborare cu industria productoare de maini, cea
chimic i cea poligrafic. Produsele din domeniul
electronicii sînt exportate în 25 de ri. In 1986,
profitul net a fost de 26 milioane de ruble, ceea ce
a fcut posibil construirea a noi case de locuit, a
noi ateliere i centre culturale. Pentru copiii nevâ-
zâtori i ambliopi, asociaia dispune de coli-inter-
nat de toate gradele, de o tabr de var i o cas
de odihn. O realizare deosebit sînt cele 18 biblio-
teci braille stabile i cele 123 biblioteci volante.
Activitatea acestora este dirijat de Biblioteca, cen-
tral pentru nevztori i slabvztori, din capitala
republicii, Alma-Ata. Cu toate aceste sucese, nu toi
deficienii de vedere api au putut fi plasai în
munc, astfel c principala sarcin a asociaiei este
de a realiza acest lucru.

• Antonio Vicente Mosquete. tînrul preedinte al

Asociaiei nevztorilor spanioli, care i-a pierdut
viaa, într-un accident, s-a nscut la 21 fe-
bruarie 1952. i-a fcut educaia în colile speciale
ale asociaiei i a devenit liceniat în filozofie i
limbi strine. A activat în domeniile social i publi-
cistic, iar în anul 1982 a fost ales preedinte al
asociaiei. Pentru calitile sale, în 1986 a fost re-
ales preedinte, pentru un nou termen. Din pcate,

pe acesta n-a putut s-1 duc la bun sfîrit, cci la

3 august 1987 i-a pierdut viaa.

• între- 13 .i 16 iunie 1987 a avut loc la Monte-
video —

. Uruguay, o conferin internaional a
imprimeriilor i editurilor braille din rile de limb
spaniol, pentru a se cdea de acord asupra unui
sistem unic de notaii matematice i tiinifice. Ca
baz de discuii, au fost luate sistemele folosite in

Spania i Argentina. Dezbaterile au fost rodnice,
czîndu-se pîn la urm de acord asupra unui cod
unificat. Pentru obinerea acestui rezultat, a fost

necesar introducerea unor uoare modificri în

unele semne de scriere braille utilizate pîn la data
conferinei.

• In multe ri ale globului, sînt utilizate cu
succes, pentru crile înregistrate, casetofoanele
„Clarke" i „Smith", cu patru piste i vitez medie.
Ascultarea unei asemenea casete dureaz 6 ore i
schimbarea de la o pist la alta, se face în mod
automat. Un tip de asemenea aparat este combinat
cu pick-up, astfel c el poate reda i crile înre-

gistrate pe discuri. Aparatele acestea dispun i de
accesorii care permit manipularea lor de la distan
sau de persoane care nu-i pot mica în mod complet
mîinile. De asemenea, pentru cei imobilizai la pat,

exist aa-numitele „cti de pern".

1 • Prima conferin european a tineretului ne-
vztor i handicapat vizual a avut loc anul acesta,

între 17—20 august, la Centrul nevztorilor norve-
gieni, din Hurdal. Au participat 90 de reprezentani
ai tineretului deficient vizual, din 19 ri europene.
Principalele teme discutate au fost învmîntul i
plasarea în cîmpul muncii. S-au luat în consideraie
metodele de lucru utilizate de rile participante.

Unele dintre acestea au apreciat c cea mai bun
metod de învmînt i pregtire profesional este

cea oferit în colile speciale pentru deficienii de
vedere, pe cînd altele, ca Norvegia, de exemplu, au
sprijinit principiul învmîntului integrat, alturi
de vztori. Conferina a încercat . s stabileasc
meritele i dezavantajele fiecruia dintre cele dou
sisteme.

întrucît munca" organizat, pe plan internaional,
cu tineretul deficient vizual este abia la început,
s-a stabilit s se gseasc un sistem prin.care- dife-

ritele metode s se completeze, reciproc. în aceast
privin, un rol important urmeaz s-1 aib comisia
pentru tineret a Uniunii Europene a Nevztorilor.
Nu s-a' stabilit înc frecvena acestor conferine,

clin . cauza • greutilor pe care organizarea lor le-în-
tîmpin, dar se preconizeaz ca ele s aib . loc la

intervale de 3 ani.

• Anul 1987 marcheaz împlinirea unui secol de
la inaugurarea, la Coupvray, a monumentului lui

Louis Braille. Acesta este opera sculptorului Etienne
Leroux i e situat în piaa localitii. El este format
dintr-o stel de piatr, pe care este aezat bustul
în bronz al genialului inventator al celei mai popu-
lare scrieri pentru nevztori. Pe una din feele
stelei, este reprezentat tot în bronz, Louis Braille
învînd s citeasc un tînr fr vedere. într-un
col, poate fi vzut tblia francez de scris, îm-
preun cu rigleta ei. Dedesubt, inscripia : „Lui
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Louis Braille, nevztorii recunosctori". Pe o alt

fa a stelei, sub alfabetul braille, tot în bronz,

poate fi citit textul : „Monument înlat prin sub-

scripie în memoria lui Louis Braille, nscut la

Coupvray, la 4 ianuarie 1809, devenit nevztor la

vîrsta de 3 ani, elev i mai tîrziu profesor al Insti-

tutului regal pentru tinerii nevztori, din Paris,

inventator al scrierii în puncte în relief, universal

adoptat, pentru instruirea nevztorilor, decedat la

Paris, la 6 ianuarie 1852".

Pe micul zid care înconjoar grdinia monumen-
tului, delegaia sovietic, participant la congresul

din anul 1975, a fixat o plac în semn de omagiu
al popoarelor sovietice pentru ilustrul lor binef-
ctor, în timpul ocupaiei hitleriste, bustul a fost

ascuns, pentru a fi salvat de la topire i nu a fost

reaezat pe soclu decît dup eliberare.

© Cea mai tînr coal special din R.D.G. are

profil de coal ajuttoare i a fost înfiinat în

Tangermunde, în 1971. Ea are dou cldiri i o gr-
din mare cu ser, în care elevii înva horticul-

tura. Aici se primesc elevi cu cel mult 25% acuitate

vizual i cu defecte suplimentare — auditive, de
vorbire, ortopedice, mentale ele. Capacitatea colii

este de 80 de elevi de coal general de 8 ani i
12 precolari. Corpul didactic este alctuit din 42

persoane, iar cel auxiliar din 22. Programa anali-

tic este aceeai cu aceea a colilor generale obi-
nuite, dar metodele de lucru sînt mult mai elaborate,

pentru a corespunde specificului colii. Rezultatele

obinute pîn în prezent au fost excelente i coala
poate fi considerat ca unitate model. De altfel, ea

este unic în R. D. German.

• Editura norvegian „Factum" este pe cale de a

publica în braille aa-numitul „Lexicon într-un

volum". Acesta cuprinde 40000 de termeni i în

braille va avea 24 de volume, bineîneles, fr ima-
gini. Primul tiraj va fi de 50 exemplare i va fi

editat în cele dou idiomuri ale limbii norvegiene :

„riksmol" i „ny norsk". Lexiconlul va cuprinde cei

mai actuali termeni. Se preconizeaz- ea la anumite
intervale, s i se adauge cîte un volum cu noii ter-

meni intrai în uz. Din pcate, aceast enciclopedie
nu va fi la îndemîna oricrui nevztor, deoarece va
costa 5500 de coroane norvegiene.

O La 5 mai 1986, s-au împlinit 100 de ani de la

inaugurarea muzeului „Valentin Hauy". Cu aceast
ocazie, a fost reorganizat, reamenajat ' i îmhogit.
El poate fi vizitat gratuit de dou ori pe sptmîn,
în dup-amiezele de mari i miercuri (strada Duroc),
atît de nevztori, cît i de persoane cu vedere inte-

resate în problemele nevztorilor. Aceste aspecte
sînt ilustrate în mod pregnant de exponatele muze-
ului, care acoper o perioad lung de timp.

In prezent se lucreaz la întocmirea unui catalog
al principalelor exponate, atît în negru, cît i în

braille.

• Institutul tinerilor nevztori din Ierusalim a
fost înfiinat în anul 1902. El este o coal-internat,
care primete elevi i eleve între 6 i 18 ani. In
prezent are 52 de elevi. Cum cei mai muli dintre ei

sufer de defecte suplimentare, accentul instructiv

este pus pe dezvoltarea fiecrui elev în parte, astfel

ca s se asigure o cît mai precoce integrare în socie-

tate. coala este înzestrat cu un bazin de înot de

25 m, o sal de gimnastic de 36 X 18 m i o saun.

• La cel de-al 55-lea Congres al esperantitilor

nevztori, care s-a inut la Varovia, cu ocazia cen-

tenarului limbii esperanto, corul de camen al ne-

vztorilor bulgari a pregtit un recital de cîntece

în limba amintit. De altfel, corul a deschis i lucr-
rile congresului, în ziua de 2 august, cu imnul „El

Espero". In seara aceleiai zile corul bulgar a prezen-
tat întregul program pregtit. Acesta a cuprins buci
clasice, romantice i în stil popular.

i Marco Marcov, dirijorul ansamblului i cei trei

soliti ai lui s-au bucurat de o unanim i bine-
meritat apreciere.

• între 16—30 iunie 1987 au avut loc la Plevna
aa-numitele „Seri muzicale ale Plevnei". Ele au fost

oferite de artitii amatori ai întreprinderii „Uspeh",
din Varna. Au cîntat : formaia instrumental-coral,
„Delfinii", grupul de cîntece ruseti i o serie de
soliti.

• La tîrgul internaional al crii, clin 1986, de la

Frankfurt pe Main un interes deosebit l-au prezentat
crile pentru nevztori, cu ilustraii în relief, o

hart de perete i crile potale, tot în relief, pen-
tru cele mai variate ocazii.

• Biblioteca pentru nevztori din Londra a avut
un început foarte modest. Ea s-a deschis în anul
1882, cu un fond de cri de 50 de volume i un
total de 10 abonai. Astzi ea are peste 35 000 de
titluri i împrumut anual mai bine de 200 000 de
volume. Crile se tipresc la Londra, Edinburg,
precum i la maini de mîn, de ctre voluntari,
împrumuturile se fac în mod gratuit tuturor nev-
ztorilor, atît în ar, cît i în strintate.

• Cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înfiin-
area organizaiei de sprijin a nevztorilor din
Germania, Asociaia nevztorilor vest-germani a
iniiat o expoziie itinerant de mrci potale, care
reflect, prin tematica sa, aspecte dintre cele mai
diverse din viaa celor fr vedere. Ea cuprinde
peste 600 de exponate, din 150' de ri. Tema colec-
iei este ilustrat prin personaliti fr vedere
(Louis Braille, Helen Keller etc), nevztorii în în-
vmînt, profesiuni, timp liber etc, scrierea braille,

bastonul alb, cîinele conductor, aparate ajuttoare
etc, nevztorii în literatur, tiin i art ; ochiul
sntos i ochiul bol'nav, terapia bolilor de ochi,

profilaxia cecitii, oftalmologi i opticieni de re-
nume. Fiecare seciune a expoziiei a fost însoit
de explicaii pertinente. Se prevede ca aceast expo-
ziie s cltoreasc timp de trei ani prin multe
din oraele rii, astfel ca marele public s-i poat
face o imagine cît mai complet asupra vieii, muncii
i în general asupra tuturor problemelor, mai mari
sau mai mici, cu care este confruntat aceast cate-
gorie de deficieni senzoriali.

Selecionate, traduse i prelucrate de
ing. Liviu PCURARIU

i

I

|
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ANNIVERSAIRE DU
CAMARADE

NICOLAE CEAUESCU

A l'occasion du 70e anniver-

saire du camarade Nicolae

Ceauescu, secretaire general

du Parti Communiste Roumain,
president de la Republique So-
cialiste de Roumanie, notre

peuple entier a exprime ses

sentiments de profonde affec-

tion envers son dirigeant, pour
l'aetivite qu'il deploie an tete

du parti et de l'Etat, pour le

bien-etre et le bonheur de la

nation, pour sa contribution â

l'edification d'uri monde meil-

leur et plus juste.

DEUX DECENNIES DEPUIS
LA PARUTION DE LA REVUE
„VIATA NOU" EN
ECRITURE NORMALE

Concue et realisee comme
un moyen d'information de

tous Ies facteurs qui soutien-

nent la solution des problemes

specifiques pour Ies aveugles

de tout le pays ainsi que pour

leurs familles, l'edition en

ecriture normale de la revue

„Via nou" (Nouvelle vie) a

pleinement fait preuve de son

utilite pendant Ies deux decen-

nies qui ont passe depuis sa

parution.

Elle contribue â la populari-

sation dans le pays et â l'etran-

ger de la politique sociale-hu-

manitaire de notre parti et

Etat pour la solution avec suc-

ces des problemes des gens â

deficiences de vue.

NOUVEAU SPECTACLE DE
L'ENSEMBLE DE VARIETES

„LES OPTIMISTES"

Pendant ses 28 annee d'exis-

tence, l'ensemble de varietes

de notre association a presente

autant de premieres, pour
l'enchantement de ses speeta-

teurs de presque tous Ies coins

du pays.

Son nouveau programme
„Tout le monde... au concert !"

confirme la popularite dont la

formation et ses membres
jouissent : Anatol Coca, Ion

Ldaru, Puiu Prihotin, Aliz

Deleanu, Angela Fotache Ma-
rian, ina Zrnescu, Aurelia

Niculescu, Constantin Pitorac,

Ion Frecu etc.

4E EDITION DU CONCOURS
DES ARTISTES AMATEURS

AVEUGLES

Au mois de novembre 1987,

la phase zonale du Coneours

des artistes amateurs aveugles,

la plus prestigieuse manifesta-

tion de ce genre de 1'assOcia-

tion, a eu lieu, dans Ies viile de
Galai, Craiovâ, Oradea et Plo-

ieti.

A l'edition actuelle ont par-
* ticipe des formations artis-

tiques et des concurrents de

toutes Ies filiales.

Pour la phase finale, Ies

formation artistiques des fi-

liales de Botoani, Craiova,

Bacu et Cluj-Napoca se sont

qualifiees, et par genres artis-

tiques, un grand nombre d'in-

terpretes vocaux et instrumen-

tistes.

LEPROFESSEUR TEFAN POP
AU 75fANNIVERSAIRE

Le nom du professeur tefan

Pop est rattache â l'organi!-:a-

tion et au developpement de

l'enseignement special de notre

pays, pendant Ies annees apres

la Liberation, au progres de la

defectologie roumaine.

II a detenu des positions

importantes, de responsabilite,

tant dans le domaine de la

recherche scientifique propre-

ment-dite de l'enseignement

special, que dans la direction

de la coordination effective et

de la solution de tous Ies pro-

blemes specifiques aux defi-

cients de toutes Ies categories

CELEBRATION OF COMRADE
NICOLAE CEAUESCU

On the occasion of the anniversary of 70

years of life of comrade Nicolae Ceauescu,

the General Secretary of the Romanian

Communist Party, the President of the Socia-

list Republic of România, our entire people

showed its feelings of extreme Iove for its

beloved leader, for the activity he carries on

at the head of the party and the state, for the

welfare and happiness of the nation, for its

contribution to the making of a better world.

TWO DECADES FROM THE ISSUE OF
MAGAZINE „NEW LIFE" IN USUALLY

WRITTEN

Designed and achieved as a means of infor-

mation of all those supporting the solving of

the problems specific for the blind all over the

country and of their families, the usually

written issue of the magazine „New Life"

completely proved its usefulness during the

two decades elapsed fi*om its first issue.

It contributes to making known inland and

abroad the socialhumanitarian policy of our

party and state for the successful solution of

the problems raised by the visual deficients.
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NEW PERFORMANCE OF MUSIC HALL
ENSEMBLE „THE OPTIMISTICS"

In the 28 years of existence, the music hali

ensemble of our association presented as mahy
premieres, charming its audience all over the

country.

Its new program entitled „Everybody to...

concert !" comes to confirm the popularity of

the team and its members : Anatol Coca, Ion

Ldaru, Puiu Prihotin, Aliz Deleanu, Angela

Fotache Marian, ina Zrnescu, Aurelia Nicu-

lescu, Constantin Pitorac, Ion Frecu etc.

FOURT HEDITION OF THE COMPETITION
OF THE BLIND AMATEUR ARTISTS

In November 1987, in Galatzi, Craiova, Ora-

dea and Ploieti there took place the zonal

phase of the Competion of the Blind Amateur
Artists, the most important manifestation of

this kind, organized by our association.

In the present edition of the competition

there participated artistic teams and compe-

titors of all branch associations.

For the finals there were qualified the artis-

tic teams of the breanch association of Boto-

ani, Craiova, Bacu and Cluj-Napoca, and for

artistic kinds, a big number of singers and

instrument players.

PROFESSOR TEFAN POP, AT 75 YEARS

The name of professor tefan Pop is related

to the organization and development of the

special education in our country, during the

years following the Liberation, to the progress

of the Romanian defectology.

He performed important function of great

responsibility, both in the field of scientific

research and of the special education and in

the direction of efectively coordinating and

solving all the problems specific for the defi-

cients of all categories.

DIE FEIER DES GENOSSEN
NICOLAE CEAUESCU

Mit der Gelegenheit der Vollendung des 70
Lebensjahres des Generalsekretrs des Rum-
nischen Kommunistischen Partei, Prsident
der Sozialistischen Republik Rumnien, Ge-

nosse Nicolae Ceauescu, hat unser ganzes

Volk die Gefule der unendlichen Liebe gege-

niiber seines geliebten Leiter, fur die Ttig-

keit die er an der Spitze der Partei und des

Staates, fur das Wohlergehen und die Gliick-

lichkeit der Nation, fiir seinen Beitrag zu der

Erbauung einer gerechteren und besseren Welt

geussert.

ZWEI JAHRZEHNTE SEIT DEM
ERSCHEINEN DER ZEITSCHRIFT

„VIAA NOU" IN OBLICHER SCHRIFT

Entworfen und verwirklicht als ein Infor-

mationsmittel aller Faktoren welche die Losung
der eigenartigen Probleme der Nichtsehenden

aus dem ganzem Lande unterstiitzen, wle auch

deren Familien, hat die Ausgabe in iiblicher

Schrift der Zeitschrift „Viaa nou" (Neues

Leben) vollstndig die Niitzlichkeit in den

zwei Jahrezehnten bewiesen die von ihrer

Ersterscheinung vergangen sind.

Die Zeitschrift trgt zu der Verbreitung im
Lande und ausserhalb des Landes der sozial-

humanitren Politik unserer Partei und un-
seres Staates in der erfolgreichen Losung der
Probleme der Sehbehinderten bei.

DIE NEUE VORFOHRUNG DER
REVOEGRUPPE „OPTIMITII"

In den 28 Jahren seines Bestehens hat die

Revuegruppe unseres Vereins genau soviele

Erstauffiihrungen vorgefuhrt, womit sie die

Zuschauer aus fast allen Ecken des Landes
entziickten. Der neue Programm „Alle Leute

zum ... Konzert !" kommt die popularitt an
welcher sich die Gruppe und ihre Mitglier

erfreuen zu besttigen. Von diesen sind zu
erwhnen : Anatol Coca, Ion Ldaru, Puiu
Prihotin, Aliz Deleanu, Angela Fotache Ma-
rian, ina Zrnescu, Aurelia Niculescu, Con-
stantin Pitorac, Ion Frecu und andere mehr.

DIE VIERTE AUSGABE DES WETTBEWERBS
DER NICHTSEHENDEN LAIENKUNSTLER

Im Monat November 1987 fand in den Std-
ten Galai, Craiova, Oradea und Ploieti die

Gebietsphase des Wettbewerbs der nichtse-
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henden Laienkiinstler statt, eines der bedeu-

testen Voranstaltungen dieser Art des Vereins

statt.

Bei der gegenwrtigen Ausgabe des' Wett-

bewerbs haben die Kunstlergruppen und

Bewerber aus allen Filialen teilgenommen.

Fur die Endfinale haben sich die Kunstler-

gruppen der Filialen Botoani, Craiova, Bacu
und Cluj-Napoca und von den Kunstlern eine

grosse Anzahl von Vokalsolisten und Instru-

mentiston qualit'iziert.

DER LEHRER TEFAN POP BEI SEINEM 70.

LEBENSJAHR v

Der Name des Professors tefan Pop ist

mit der Organisierung und Entwicklung des
Sonderunterrichts im . unserem Lande, in den
Jahren naeh der Befreiung, mit dem I^ort-

sehritt- der rumnisehen Defektologie, ver-
bunden.
Er hat wichtige Veranwortungsposten,

sowohl im Bereich der eigenltliehen wissen-
schaftlichen Forschung, des Sonderunterrichts
wie auch im Bereich der effektiven Koordi-
nierung und der Losung aller eigenartigen
Probleme der Behinderten aller Kategorien
innegehabt.

nPA3AHOBAHME
TOBAPMIHA

HHKOJ1AE HAyinECKY

Ilo noBOAy 70-tii jictiih TOBa-

pinia HiiKOJiae HayinecKy rene-

paJiLHoro cei-epeTapa PyivibiHCKoft

KoMMyHHCTii'iecKoii napTiiii, bgcl

Hani HapoA npoaBHJi qyBCTBO

HeorpaiiiiHeuHoîi jdoSbh k CBoeMy

jnoGiiMOMy pyKOBOAUTeJiio 3a pa3-

Bepny rryio AeaTeabHOCTb bo rjiaBe

napraii ii rocyAapCTBa, sa Cjiaro

ii cnaoTBe nau,nn, 3a ero BKJiaji; na

co3ji;amie GoJiee npaivioro ii 6ojiee

jiyHmero Miipa.

^BAIIATIîJIETME OT
BbmyCKA ÎKYPHAJTA

„BMAIJA HOy9 a

OBbIKHOBEHHOrO
nMCAHHH

3aAyManiiBiîi ii oeymecTBJieH-

HBIÎi, KaK CpeACTBO nn<|)opMiipo-

BaHIIH BCeX (J)aKTOpOB, KOTOpbie

noAAep>KiiBaioT paspemeniie cne-

H,H(|>nHHbIX npo6jieM Iie3pH'IIIX BO

Bceîi cTpane, a TâKHse n nx

ceivieiicTB, iiSTaniie >KypnaJia

„Bnaia IIoy"o oSbiKiiOBenuoro

niicanna, 3,0Ka3ajin noJinocTbio

noJiesiiocTb iia npoTaîKeHiiH ABa-

AnaTiuieTiia, ot ero ii3;i;einm.

Oh cnocoScTByeT nonyjiapn3a-

iHH b CTpane ii 3a rpaHinien co-

iriiaji-ryMaHiicTiiiecKOH noJiii-

thkii napTim ii iiauiero rocyAap

CTBa b ycneniHOM pa3peineHii-

npo6jieM iieAOCTaTOHiio sparax.

HOBblfî CriEKTAKJIB
AHCAMBJTH BCTPA^bl

„OnTMMMinTHE"

Ha npoTH>i;eiiiiii 28 JieT cyme-

CTBOBamifl, AncaiviSjib acTpaAbi

nanieii acconnannii npeAC?raBHJi

MTioro npeMbep, n onapoBaJi 3pn-

TeJieii noHTii co BceM CTopon

CTpaiibi.

Hx HOBaH nporpaMMa UMeHo-

BaiiHaH ,,Bce na ... HoniepTe!

noATBepvbflaeT nonyjiapHOCTii ko-

Topoii nojibsyeTCH (JtopiviaHHfl n

ee HJieiibi: AHaroJi Rotea, Hon
JToAapy, Ilyio lIpnxoTiin, Ajih3

J^ejTHHy, AiiHJe.na CDoTane, Ma-

pnaii, Ciina 3apiiecKy, Aypejnia

IhiKy.necKy, Roiic/ranTim IThto-

paK, Moh Openyui n Apyrne.

HETBEPTOE
HS^AHHME KOHKyPCA

APTHGTOB
JIÎOBMTEJIEH
HE3PH LIMX

B nonGpe iviecane 1987 roAa b

wropoj];ax TajiaiM KpaîioBa Opa-

AH h IIJioeiuTb iinejia mccto 3o-

najibnan <J>a3a KoHKypca ne3pa-

rax apTiicTOB jiioGiiTejien, cainan

npecTii^Han MaHinJiecTaniia 9Toro

BiTfl,a acconnaiuni.

B iiacToainea BBinycKe koh
Kypca npHHHJin ynaoTiie xyjo-

îKeeT.eHHbie'(|)opManiiii ii yqacr-

hiikii KOHKypca b paMKax Bcex

(Jinjijiiiajiio

BbiJin KBajni(J)iiiuipoBaHbi ftjin

(J)iiHajibHOH (J>a3bT, xyAOHxecTBeH-

Hbie (|)opMau,iiii Oiijuinaji Boto-

nianb, KpaiioBbi, BaKay ii Kjiyn^

IlanoKii, a no xyAOHîecTBennHM

Bii^aM MHoroincjieHHbie noiviepa

BOKaJIbHblX COJIHCTOB II HHCTpy-

MeHTIICTOB.

npooEceop
uitecdah non

B B03PACTE 75 JIET

Hmh npo(|»eccopa UlTe^ana non

CBH3ano c opraHiisaunen îi pa3-

BiiTiieM cnennaJibHoro oSyieHiiH

Ha Hameii CTpaiibi, b toah nocjie

ocBo6o;KAeHiiH, c nporpeccoM py-

MbiHCKoii ,ce(|)eKTOJiornii.

Oh 3ainiMaji oTBeTCTBeHHbie Me-

CTa, KaK B oSjiaCTH, C06CTBeHH0

roBopn Gayinbix ncojieAOBamiii,

cneniiajibiioro o6y Hernia, TaK n

no .TIHHIIH Olp(|)eKTHBHOrO Koop-

AnnnpoBanua n pa^penienii/t Bcex

npoojieM cnen;n(|)HHHbix HeAOC-

TaTKaM Bcex KaTeropnn.
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momente înltoare
In istoria patriei

în contiina poporului nostru - profund

ataat valorilor perene ale istoriei naio-

nale, identificat trup i suflet cu marile sale

imperative - ziua de 9 Mai cumuleaz facul-

tatea de a evoca doua dintre cele mai im-

portante evenimente care i-au configurat

destinul : proclamarea cu 111 ani în urma,

a independenei de stat a României, act care

a desctuat energiile naiunii i i-a conferit

un nou statut internaional, i dobîndirea, în

1945, a victoriei împotriva fascismului, victo-

rie la care ara noastr a avut o contribuie

unanim recunoscut i care i-a deschis dru-

mul spre o dezvoltare democratic i apoi

socialist, spre impresionantele înfptuiri de

astzi.

Dei situate, în timp, la o distan de a-

proape apie decenii, cele dou momente se

aseamn nu numai prin uriaa însemntate

istoric pe care o prezint, ci i prin mesajul

pe care ni-l transmit, unui continuîndu-l i
întregindu-l pe cellalt i amîndouâ coborîn-

du-se pentru a sugera ascensiunea noastr
prin vremuri i fidelitatea fa de elurile

politice i umaniste ce ne-au animat dintot-

deauna. Legtura lor strînsâ a demonstrat-o

în chip magistral secretarul general al parti-

dului, preedintele ârii, tovarul Nicolae

Ceauescu. In viziunea marelui gînditor i
om politic, neatîrnarea cucerit acum 111 ani

i consacrat pentru eternitate cu sîngele

fiilor neamului nostru czui la Grivia, Plev-

na, Smîrdan- Vidin, Opanez constituie încu-

nunarea logic i legic a luptei seculare pe

care poporul român a dus-o pentru suverani-

tate i independen, lupt însufleit de sim-

âmîntul legitim c „Nu poate fi vorba de

nici un fel de drept cînd nu exist dreptul

fundamental de a fi stâpîn la tine acas, de

a fi stâpîn pe destinele tale".

Analizînd ansamblul factorilor ce definesc

semnificaia evenimentelor de la 1877-1873

i impactul lor asupra devenirii patriei,

tovarâul Nicolae Ceauescu avea s pun



în lumina realitatea câ „Dobîndirea indepen-

denei de stat a României nu a fost deci re-

zultatul unor împrejurri înfîmplitoare sau

al unei conjuncturi politice, nu a reprezenta?

un dar primit din afar, ci este rodul luptelor

purtate timp de veacuri de înaintai, lupte

care au culminat cu mreaa victorie, obi-

nut în 1877 pe cîmpul de btlie împotriva

Imperiului Otoman, ce a deschis o er nou
în dezvoltarea liber i independent a pa-

triei noastre". Este subliniat aici una dintre

coordonatele majore care ne jaloneaz isto-

ria i care demonstreaz convingtor câ tot

ceea ce sintem, tot ceea ce reprezentm este

opera propriului nostru popor.

incununînd un lung efort, anii 1 877-1873

au creat un exemplu i au deschis un drum.

Bizuindu-se pe independena cucerit, pe

masele populare, al cror aport a fost deci-

siv în înfptuirea ei, România i-a concentrat

toate energiile pentru a-i atinge cellalt el

mre care o anima i care pentru prima

oar se prefigura ca fiind perfect realizabil

- Marea Unire.

Cu aceeai emoie ne amintim de uriaa

victorie a popoarelor împotriva Germaniei

hitleriste, victorie obinut i prin imensul

efort militar i material desfurat timp de

opt luni de zile de România. In ara noastr

s-a organizat o ampl micare de rezisten

împotriva fascismului, micare ce a gsit în

Partidul Comunist pe conductorul su firesc.

Victoria revoluiei de eliberare social i na-

ional, antifascist i antiimperialisîâ, din

august 1944, victorie datorat strategiei cu-

teztoare promovate de comuniti, politicii

lor de aliane, capacitii i disciplinei orga-

nizatorice dovedite a ilustrat adevratele

sentimente ale poporului român i, încorpo-

rînd o component militar ale crei valene

au fost dezvluite în toat întinderea lor - o

insurecie plin de combativitate, participa-

rea la izgonirea hitleritilor de pe teritoriul

naional din Ungaria, Cehoslovacia i Aus-

tria, cheltuieli militare de mari proporii - a

întrit coaliia antifascist i a contribuit la

scurtarea duratei generale a rzboiului cu

cel puin 200 de zile.

Toate acestea au determinat anularea

odiosului Dictat de la Viena i consacrarea,

prin Tratatul de pace de la Pa'rîs, a statutu-

lui postbelic al ârii, statut care recunotea
României calitatea sa de stat independent i
suveran. Condiiile favorabile reale au fost

folosite cu pricepere de forele avansate ale

societii româneti care sub conducerea i
din imboldul comunitilor, au trecut la revo-

luia i la construcia socialist, proces amplu
i complex de transformri care au atins

treapta cea mai înalt în anii de aur ai

Epocii Nicolae Ceauescu.

Ceea ce trebuie subliniat este faptul câ în

consens cu concepia profund novatoare,

ptruns de spirit revoluionar i patriotic,

fundameritat de tovarul Nicolae

Ceauescu, în realizarea tururor proiectelor

g.andioase în care ne-am angajat, accentul

»e pune pe folosirea resurselor proprii de
n;eiîgenâ i creativitate. Etap cu etap,

sarcinile pe care ni le-am propus i pe care

£e realizm devin tot mai mari i mai com-

plexe, pe msura forelor crescînde de care

dispunem, in momentul de fa, ceea ce ur-

mrim este furirea unei economii puternice

i prospere, capabile s asigure creterea

calitii vieii i ridicarea continu a nivelu-

lui de trai al poporului. Totodat, i în

slrînsâ conexiune cu acest obiectiv fundamen-

tal, perfecionm viaa economic - social

prin dezvoltarea democraiei muncitoreti re-

voluionare, care asigur cadrul de partici-

pare a tuturor categoriilor de oameni ai

muncii la conducerea vieii sociâl-politice.

Independena dobînditâ cu 111 ani în

urm, reafirmat i potenat prin victoria

de la 9 Mai 1945, râmînînd una dintre epo-

calele noastre înfptuiri, substanializeazâ

astfel întreaga politic intern i extern pe

care o promoveaz partidul, politic urmat
cu încredere de întregul nostru popor i care

are în personalitatea de excepie a tovaru-

lui Nicolae Ceauescu un promotor activ i
înflcrat. Sub conducerea partidului, sub

conducerea tovarului Nicolae Ceauescu

/om îndeplini, fr abatere, obiectivele celui

de-al XSII-lea congres, transformînd România

într-un stat mereu mai prosper i mai înflori-

tor, care-i furete o civilizaie materiala i

spirituala demn de irecutul su mre.



PLECAR CONSILIULUI

în ziua de 2 aprilie a.c, a a-

vut loc plenara Consiliului Cen-
tral al Asociaiei nevztorilor
din R.S.România, care s-a des-

furat în spiritul hotrîrilor i
indicaiilor ce decurg din docu-

mentele de partid i de stat, cu

deosebire în acest an notrilor

al actualului cincinal.

Au participat membrii Con-
siliului Central, preedinii fi-

lialelor teritoriale i responsa-
bilii de resoarte din cadrul aso-

ciaiei, iar ca invitai Cornel Iari-

cu, reprezentant al UCECOM-
-ului, profesori de la colile

speciale din Buzu, Tg. Frumos
i Bucureti, Pîrvan Tacu,
preedintele Cooperativei „Mun-
ca" din capital, . a.

Pe ordinea de zi au fost cu-

prinse : darea de seam asupra
activitii desfurate în 1987,

raportul privind execuia bu-
getar pe anul trecut, proiectul

planului de munc i al celui

de venituri i cheltuieli pe anul

în curs.

Atît materialele prezentate,

cît i interveniile participanilor

au subliniat realizrile obinute
în diverse domenii de activitate

(organizatoric, social, cultural i
sportiv), precum i obiectivele

care se afl în atenia conduce-
rii asociaiei, a Biroului su exe-

cutiv i care urmeaz s fie în-

deplinite în acest an.

Lucrrile plenarei au fost con-

duse de prof. Viorel Crciun,
preedintele asociaiei.

Problemele abordate în lurile

de cuvînt ale participanilor au

scos în eviden preocuprile
majore ale membrilor asociaiei,

legate de producie i încadra-

rea în munc a absolvenilor, de

promovarea unor noi meserii

accesibile handicapailor vizuali,

rolul colilor speciale în educa-

rea i instruirea elevilor, pre-

cum i alte aspecte din activi-

tatea diferitelor sectoare ale a-

sociaiei.

Numeroi vorbitori — Gh.
Pop i I. Cozma (Braov), Petru
Timi (Cluj-Napoca), E. Casian
(Constana), M. Berescu (Arad),

Gh. Nedu (Alba Iulia), C. Szij-

jarto (Timioara), Gh. Braga

CENTRAL

R.S.

AL ASOCIAIEI

ROMÂNIA

NEVAZATGRILOR

Aspect de la edina plenarei Consiliului Central al Asociaiei

nevztorilor din R.S.R.

(Sibiu), .a., s-au referit la greu-
tile întîrnpinate în realizarea

planului de producie la seciile

de perii-mturi i cartonaj din

cadrul cooperativelor de invalizi,

determinate de slaba aprovizio-

nare cu materie prim.
Pentru înlturarea acestui ne-

ajuns s-a subliniat necesitatea
unui sprijin mai ferm din par-
tea conducerii UCECOM-ului,
în sensul acordrii prioritii în

repartizarea materiei prime u-
nitilor unde lucreaz nevz-
torii. De asemenea, s-au re-

liefat anumite lipsuri pe plan
organizatoric în unele cooperati-
ve, fapt cu repercusiuni nega-
tive asupra realizrii retribu-
iei tarifare. Astfel, exist sec-
ii unde nu se respect propor-
ia stabilit dintre numrul per-
soanelor valide încadrate i cel

al handicapailor vizuali.

Toi participanii la plenar
care, în interveniile lor, s-au
referit la problemele legate de
producie, au subliniat cu prec-
dere necesitatea elaborrii unui
act normativ menit s determi-
ne înlturarea dificultilor
semnalate i s asigure execu-
tarea anumitor produse, în ex-
cluivitae, de ctre nevztori.
S-a propus de asemenea, rein-

troducerea calificrii la locul

de munc, precum i diversifica-

rea meseriilor accesibile acestei

categorii de handicapai, vorbi-

torii pledînd pentru introducerea
telefoniei i chiar a dactilogra-

fiei, ca i pentru practicarea,

în continuare, de ctre nevz-
tori, a masajului.

în cadrul discuiilor s-a reluat

problema stabilirii unor soluii
pentru recalificarea nevztori-
lor tardivi, ca i cea a înfiin-
rii unor uniti productive care

s aparin asociaiei.

Preedinii filialelor Boto-
ani, Cluj-Napoca, Constana,
Ploieti s-au referit, printre al-

tele, la greutile întîrnpinate

în încadrarea absolvenilor, so-

licitînd sprijinul UCECOM-ului
i al conducerii asociaiei în re-

zolvarea acestei probleme.
Ali participani, semnalînd

descompletarea unora dintre

consiliile de conducere ale filia-

lelor au cerut completarea lor,

acolo unde este cazul. S-a pro-

pus de asemenea înfiinarea u-
nui magazin specializat cu apa-
ratur tiflotehnic, pentru uzul
nevztorilor.

Dintre cadrele didactice, pre-
zente la plenar, profesorii Ma-
rin Eana (Buzu) i Gh. Ionescu
(Tg. Frumos) s-au referit la pro-
blemele specifice legate de
procesul de învmînt în co-
lile speciale pentu nevztori,
subliniind necesitatea acordrii
unei importane deosebite pre-

gtirii pentru munc i via a



elevilor, pentru o mai temeini-

c instruire în cadrul orelor de)

muzic i educaie fizic, pen-
tru atragerea unui numr cit

mai mare de elevi la aciunile

cultural-artistice

.

Printre alte aspecte puse în

discuie s-au numrat i cele

referitoare la acvititatea cultu-

ral i redacional. Astfel, Gh.
braga (Sibiu) i prof . Radu Ser-

giu fiuba (Bucureti) au eviden-

iat rolul educaiv-informativ al

publicaiilor asociaiei, al impri-

mrnor pe band magnetic, ca

i pe cel al tipriturilor în

braiile.

Pentru îmbuntirea calitii
imprimrilor pe band magne-
tic, s-a propus procurarea u-

nor microfoane i magnetofoa-
ne de calitate superioar, fcîn-
du-se în acelai timp apel la be-

neficiari ca acetia s se preo-

cupe într-o mai mare msur
de pstrarea i înapoierea în

bune condiii a benzilor audiate.

în ceea ce privete aciunile
culturale, prof. Gh Ionescu a

propus diversificarea modalit-
ilor de prezentare în cadrul

Concursului formaiilor artisti-

ce de amatori ale nevztorilor,
precum i desfurarea pe par-

cursul a dou zile a concursului
intercolar la limba român,
matematic i anatomir.

Prof. Marin Eana, reliefînd

necesitatea unei mai strînse co-

laborri între asociaie i co-
lile speciale, a sugerat ca la

competiiile de atletism ale aso-

ciaiei s fie inclui i elevii.

Abordînd de asemenea pro-

bleme din domeniul sportului,

Lajos Cseppento (Oradea) i loan
Dominte (Bacu) a a propus ca

jocul de rolbal s fie cît mai
mult popularizat printre nev-
ztori. Primul a menionat c
filiala sa dispune de apte
mingi destinate acestui joc, ce

pot fi solicitate de filialele in-

teresate.

în cuvîntul su, Cornel Ian-
cu, reprezentantul UCECOM-
ului a subliniat c este impre-
sionat de bogata activitate des-

furat de conducerea asocia-

iei, pentru integrarea cît mai
deplin a handicapailor vizu-

ali în viaa social-economic
i cultural a rii.

Remarcînd c multe probleme
ridicate de participani con-

verg spre UCECOM, el a artat
c& problema stringent a apro-
vizionrii cu materie prim este

bine cunoscut de conducerea
instituiei amintite. în vederea
soluionrii acestei carene, a-
ceasta a înaintat la rîndul ei,

o serie de materiale organelor
superioare, cu putere de deci-

zie, fr a reui s se obin în
prezent mrirea cantitii de
materie prim necesar. A adus
la cunotina celor prezeni fap-
tul c, începînd din acest an,

UCECOM-ul a devenit coordo-
nator de balan pentru pro-
ducia de perii.

Evideniind eforturile comune
depuse de UCECOM i condu-
cerea asociaiei pentru asigu-

rarea aprovizionrii cu materie
prim, se angajeaz s sprijine

în continuare activitatea des-
furat de membrii asociaiei

pentru rezolvarea problemelor
de producie i sociale ale ne-
vztorilor.

în încheierea lucrrilor ple-

narei, a luat cuvîntul preedin-
tele asociaiei, prof. Viorel Cr-
ciun.

Apreciind c aprovizionarea
cu materie prim este de o im-
portan major, el a subliniat

c acest obiectiv a stat în per-
manen în atenia conducerii
asociaiei.

Printre alte demersuri fcute,
înc din luna iulie 1987, con-
ducerea asociaiei a depus la

UCECOM un material bine
documentat, la care îns nu
s-a primit înc un rspuns
favorabil. De asemenea, a a-

rtat c urmrile acestei defi-

ciene pot fi diminuate acolo

unde conducerea cooperativei,

acionînd cu responsabilitate

fa de nevztori, reuete s
asigure cel puin retribuiile ta-

rifare. „Sînt i situaii — a

subliniat preedintele asociai-

ei — în care lipsa de rspunde-
re a conducerii unor cooperative

are repercusiuni negative asu-

pra bunului mers al produciei".

în continuare, preedintele
asociaiei i-a asigurat pe cei pre-

zeni c, împreun cu Biroul

executiv, conducerea va conti-

nua s se preocupe de înltura-

rea dificultilor ivite în produc-

ie, acionînd în spiritul cerut

de plenar, pentru obinerea u-

nui act normativ care s regle-
menteze aceste, probleme.

în privina meseriilor tradi-
ionale practicate de handica-
paii vizuali, preedintele aso-
ciaiei a artat c ele rmîn cele
mai adecvate, deocamdat, iar

cursul de masaj pentru nevz-
torii tardivi, iniiat de IERCM,
despre care s-a vorbit la plenara
trecut, nu a obinut înc apro-
barea tuturor organelor compe-
tente.

Referindu-se la necesitatea
desfurrii Conferinei pe ar
a asociaiei, prof. Viorel Cr-
ciun a menionat c, dei în
plenara precedent, reprezen-
tantul Ministerului Muncii a a-
firmat c se va aproba întruni-
rea acestui forum al celor fr
vedere, totui pîn în prezent
nu s-a primit nici mcar acor-
dul pentru completarea locuri-
lor vacante din Consiliul Cen-
tral.

Pentru îmbuntirea activi-

tii asociaiei, prof. Viorel
Crciun s-a adresat conduceri-
lor filialelor, cerîndu-le s fie

mai prompte în trimiterea ma-
terialelor solicitate, s le preg-
teasc temeinic i cu spirit de
rspundere, evitîndu-se forma-
lismul i superficialitatea.

De asemenea, a fcut cunos-
cut celor prezeni c, dei în

1987 s-au prevzut 595.000 lei

pentru ajutoarele sociale, suma
respectiv a fost majorat la

1.214.800 lei.

în încheiere, materialele pre-
zentate în plenar au fost supu-
se la vot i aprobate. Pree-
dintele asociaiei, prof. Viorel
Crciun a mulumit participan-
ilor, activului filialelor i tu-

turor celor care îi aduc contri-

buia la bunul mers al activit-
ii asociaiei, lucrrile plenarei
evideniind participarea mem-
brilor asociaiei noastre la

viaa material i spiritual a
rii. Plenara a constituit un
prilej pentru cei fr vedere de
a-i manifesta recunotina fa
de politica social-umanitar a
partidului i statului nostru,

angajîndu-se s munceasc în

continuare cu acelai spirit de
rspundere pentru aducerea la

îndeplinire a tuturor sarcinilor

ce le revin, în unitile unde îi
desfoar activitatea.

Ana LEVÎRDA
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Bucureti — Moscova — Leningrad
Sîntem patru : Georgeta tefnescu, se-

cretar responsabil al asociaiei, loan Domin-
te, preedinte al Filialei Bacu, Pîrvan Ta-
cu, preedinte al Cooperativei de invalizi

„Munca" — Bucureti i Radu Sergiu Ruba,
autorul acestor rînduri. Reprezentm ca
delegai Asociaia nevztorilor din R. S.

România, în cadrul unui schimb de experien-
cu colegii sovietici.

Aa c în dimineaa zilei de 15 martie,
coborîm în gara moscovit Kievski. Marele
ora a convenit s dea numeroaselor sale

gri numele localitilor importante ctre
care se îndreapt trenurile. Ninge lintit.

Olga Bogdanova, efa departamentului re-

laiilor externe al Asociaiei nevztorilor
(VOS), colega ei, Ludmila i interpretul nos-
tru de limb român ne întîmpin cu ama-
bilitate i ne conduc la hotelul Roia, clin

imediata apropiere a Pieii Roii dup care
microbuzul pus la dispoziia noastr, ne duce
ctre sediul Consiliului Central. Facem cu-
notin cu preedintele Alexandr Neumîva-
kin, cu Evgheni Agheev, redactor ef al re-
vistei braille „Naa Jîzni" (Viaa noastr).
Strîngerile de mîn nu-i fac prea mult bine
degetului mijlociu al mâinii mele drepte,
stranic strivit de ua vagonului trîntit de
un copil neatent. Numai c, dup primul
schimb de impresii, incluzînd o prezentare
a celor dou organizaii, Marina, de la ser-

viciul de limb englez, m însoete la po-
liclinic pentru o radiografie. Doctoria re-

marc îndat integritatea osului metacarpian
i îi permite o ciudat curiozitate filologic :

„Ce înseamn —- întreab ea — ce înseam-
n Ruba în limba român ?" Se arat deza-
mgit c nu e vorba de vreo pasre, o iar-

b sau vreun pete. Mi se pune peste pan-
sament o mnu, din faima eleganei creia
am trit mult timp.

i cu mnua asta, alturi de colegii mei,
iat-m a doua zi la o coal, dînd mîna cu
profesorii i cu elevii i întreinîndu-m cu
cei dintr-a IX-a într-o englez fluent. Este

vorba, mai precis, de un liceu ale crui
cursuri se încheie cu clasa a Xl-a. O elev
din aceast ultim clas rspunde de mu-
zeul braille al liceului i, în calitatea ei, ne

prezint exponatele. Se numete Lena Ah-
madulina, îi trdeaz emoia printre surî-

suri, se înelege c vorbete englez, aa c
m adresez cu „Helen" i o întreb dac-i

plac scrierile omonimei sale, poeta contem-

poran Bela Ahmadulina. îl prefer pe An-
drei Vosnesenski. Ne ureaz la desprire

„Good luck and see you later", expresie al

crei spirit se tlmecete prin „Mult noroc
i s ne vedem cu bine".

Aflm c practica elevilor const în con-

fecionarea unor piese de ebonit i metal
pentru industria electrotehnic i c, dup
absolvirea liceului, dac nu opteaz pentru
admiterea la facultate sau pentru meseria
de asamblator al sus-numitelor accesorii,

ei pot s studieze masajul la Kislovok, în

munii Caucaz sau muzica instrumental în

oraul Kursk.

Ne impresioneaz stilul de lucru al direc-

torului Konstantin Krasov care vine cu o

bogat iniiativ i pune mult suflet în ad-

minstrarea i conducerea acestei instituii.

Multe din proiectele sale sînt legate de noul
sediu în care coala urmeaz se s mute.
li urm succes i ne îndreptm spre combina-
tul poligrafic de materiale tiflotehnice, con-

dus de directorul nevztor Ivan Budislav.

Asistm la demonstraii de redare a ima-
ginilor în relief pe folii de plastic, atît prin

procedeul presrii, cît i prin cel al vacu-
mrii, adic al absorbirii într-o matri cu
relief negativ a suprafeei plastice respective.

Se obin astfel hri, ilustraii didactice etc.

Tot aici se gsete studioul de imprimri pe
casete. Se preconizeaz îns revenirea la în-

registrarea pe band, ca fiind mai durabil.
Aceast vizit încheie activitata celei de

a doua zile a noastr la Moscova unde, la

întoarcere, vom mai fi oaspeii redaciei re-

vistei „Naa Jîzni" i ai Bibliotecii Centrale

a nevztorilor din Federaia Rus, institu-

ie impresionant prin numrul de volume
gzduite. Am pus aici la încercare virtuile

optaconului realizat în R. F. Germania i a-

daptat special la alfabetul chirilic i ara cer-

cetat performanele unui „home computer"

(ordinator domestic), la care textul dactilo-

grafiat apare pe un display în scriere braille.

La un moment dat îns, am întîlnit un vo-

lum bibliografic cu titlurile lucrrilor tip-

rite de nevztorii din toat lumea, din care

ne-a fost oferit un gxemplar.

Dar iat-ne i pe rmul Golfului Finic.

Este dminea, ninge peste Leningrad, ne

instalm îndat la hotelul care reia pe firma

sa numele oraului, ne gsim, deci, pe malul

Nevei i foarte aproape de noi, muzeal i so-

lemn, Crucitorul Aurora staioneaz pe

fluviu, ca în 1917, cînd loviturile sale de tun

asupra Palatului de Iarn au dat semnalul

Revoluiei. Fosta capital fascinez instan-
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tancu cu aezarea ei pe numeroase insule
printre braele Nevei i ale afluenilor si cu
senzaia brizei, .cu cele 11 poduri' ce se des-
fac i se ridic în timpul nopii pentru a
permite accesul navelor în amantele fluviu-
lui. Iar Neva nu are mai mult de 75 km lun-
gime, dar are o lime medie, la Leningrad,
de 500 m i o adîncime de 22—40 m. O în-

treb pe studenta Svetlana, ghidul care ne în-

soete în turul oraului, unde se gsete
rîul Moika, în care Pierre Bezuhov i Ana-
tol Kuraghin au aruncat un pui de urs pe
spinarea cruia legaser un jandarm.
Trecem i peste Moika. Dar atingem pun-

cte mult mai celebre ca : fortreaa Petro-
pavlovsk, Palatul de Iarn i Muzeul Ermi-
taj, prin slile cruia delegaia noastr se in-

tersecteaz întîmpltor cu suita lui Julio

Mria Sanguinetti, preedintele Uruguay-u-
lui, apoi Mnstirea Smolnîi, Catedrala
Sfîntul Isaac, Palatul Inginerilor, Nevski
Prospekt. îmi amintesc cuvintele lui Gogol :

„Cum iei pe Nevski Prospekt, cum îi vine
s te plimbi". Dar cu privire la acest ora,
s lum ca motto cuvintele poetului Osip
Mandeltam : „La Leningrad ne vom întoar-

ce iar".

Pe nevztorii capitalei de nord-vest îi în-

tîlnim în plin activitate la întreprinderea
„Svet" (Lumina), unde ei produc, din materii
plastice i metal, accesorii electrotehnice
pentru tractorul „Kirove". Se obin benefi-
cii importante. Seciile uzinei sint judicios

alternate : operaiunile inaccesibile nevzto-
rilor sint executate de muncitorii valizi. Pro-
dusul poate apoi s treac într-o alt secie
în care este finisat sau completat de nev-
ztori. Ni se spune c aici lucreaz i per-
soane care i-au pierdut vederea la o vîrst
adult sau apropiat de aceasta i care s-au
adaptat mulumitor.

De altfel, vizitm i un centru de readapta-

re a nevztorilor tardivi la noua lor con-

diie de via. Cercetm slile, probm apa-
ratele simple, dar ingenioase, dedicate for-

mrii deprinderilor de orientare spaial,
dezvoltrii simului tactil i adaptrii la

scris-cititul braille. Remarcm importana
muncii psihologice cu subiectul, cu familia

i prietenii acestuia. Nevztorii nu rmîn în

cadrul acestui centru mai mult de 10 sp-

tmîni, apoi sint orientai, dup caz,

ctre coli, noi profesiuni etc.

Cu o mare bogie de impresii, ne plim-

bm pe strzi, în briza uoar a singurului

grad sub zero. M gîndesc la oraul asediat

în timpul celui de-al doilea rzboi mondial

i la iernile sale. Blocada Leningradului a

durat de la 8 septembrie 1941 pîn la 27

ianuarie 1944. Este adevrat c, începînd din

ianuarie 1943, sovieticii provocaser o sprtu-

r de 8—11 km în încercuirea german. La

muzeul blocadei, imaginile i informaiile sint

înc ocante : aflm de cele 640.000 de vic-

time ale asedhdui i de povestea „drumului

vieii (i peste imensul lac m-J. estic Ladoga,

o poveste care începe de la Gara Finlandez,

singura care funciona în acea vreme i de

unde trenurile porneau spre nord. Unele reu-

eau s scape de tirul obuzelor i, odat sc-

pate, o luau spre nord-est, pe inele fixate

pe gheaa de cel puin 1 m grosime a lacu-

lui. Filmul de epoc, realizat primvara a-

rat imaginea unui tren care, înclinat pe o

parte, se zbate s nu se scufunde. în cele

din urm este înghiit. La rîndul lor, oferii

îi conduceau camioanele stînd în picioare pe

treapta cabinei, gata s sar, dac vehicu-

lul ddea semne de scufundare. în cimitirul

— monument al blocadei — muli mesteceni,

brazi, plopi septentrionali cu coroane sferice.

Din difuzoare ingenios disimulate, se revars

continuu muzica funebr. Fortreaa Petro-

pavlovsk, cu tunul ei strvechi, reamintete

din sfert în sfert de or, trecerea timpului.

Istorie, nespus de mult istorie european

se concentreaz sub cerul acestui ora.

La numai cîteva ore de la aceste impresii,

ne gsim în trenul de noapte, pe numele su
„Sgeata argintie", care strfulgera cîmpia

în direcia sud-est. Ne poart spre Moscova.

Acelai drum îl strbtea în urm cu mai

bine de o sut de ani i Anna Karenina, în

impulsul ei spre fericire i pierzanie. Iar ca

nevztor care colind priveliti, ce alt tri-

re mai plcut i mai fireasc poi s ai decît

senzaia c te plimbi, în permanen, prin

literatur...

R. S. RUBA
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La Praga, un

în problemele
O delegaie alctuit diri>

prof. Nicolae Ionescu, mem-
bru al consiliului de condu-
cere al revistei „Via nou"
i al colegiului de redacie
i Florea Oprescu, redactor
principal coordonator a par-
ticipat între 17—21 martie
a.c, ca urmare a invitaiei
Comitetului federal al Uni-
unii invalizilor din R.S. Ce-
hoslovac, la Consftuirea re-

dactorilor efi ai presei în

braille din unele ri socia-

liste din Europa.

Delegaia noastr a sosit la

Praga la 17 martie, fiind în-

tîmpinat la gar de Jiri

Reichl, redactor ef al revis-

tei „Zora" a Uniunii invali-

zilor din R.S. Cehoslovac.
care ne-a condus la sediul

redaciei.

în continuare, împreun cu
celelalte delegaii (R.P.Bulga-
ria, R.S. Cehoslovac, R.D.
German, R.S.Lituanian,
R.F .Polon, U.R.S.S. i R P.

Ungar), ne-am deplasat la

sediul uniunii, aici fiind pri-

mii de dr. J.Jesensky, din
conducerea acesteia i de Ma-
tej Kruml, secretar general.

In ziua urmtoare, la se-

diul uniunii au început lucr-

rile consftuirii. Au rostit cu-

vinte de salut preedintele

i secretarul general al u-

niunii i redactorii efi ai re-

vistelor „Zora" i „Novy

Jivot".

Precizm c pentru tradu-

cerea simultan a lucrrilor

i a facilitrii comunicrii

între delegai, organizatorii

au pus la dispoziia acestora

trei traductori pentru limbi-

le rus, german i francez.

Delegaia noastr a bene-

ficiat pe tot parcursul cons-

In imagine, organizatorii (de la sting) : dr. Z. Sarbach, Jifi

Reichl, redactor ef al revistei „Zora", Matej Kruml i dr.

J. Jesensky, din conducerea Uniunii invalizilor din R.S.

Cehoslovac

ftuirii de un translator pen-

tru limba francez.

A urmat apoi prezentarea

lucrrilor delegaiilor asupra

primei teme a consftuirii

intitulate „Sarcinile publica-

iei în perioada actual a

construirii societii socialis-

te".

In ziua de 19 martie, cons-

ftuirea i-a desfurat lucr-

rile la Hotelul Olimpic, în-

tr-unui din saloanele aces-

tuia. Tema tratat s-a intitu-

lat „Posibilitile publicaiei

pe linia înfptuirii progra-

melor de readaptare pentru

deficienii vizuali".

Referatele delegaiei revis-

tei „Via nou" au reflectat

realizrile obinute în ara
noastr în anii socialismului,

în integrarea socioprofesio-

nal a celor fr vedere, pre-

cum i rolul publicaiei în re-

zolvarea problemelor de mun-
c i via ale acestora.

Dup discuiile asupra te-

melor respective s-a întoc-

mit un proiect de rezoluie

cu concluziile consftuirii,

sub forma unor recomandri.

Dei vom reveni asupra a-

cestui proiect, doresc s a-

mintesc c recomandrile vi-

zeaz intensificarea schimbu-

rilor de experien între pu-

blicaiile în braille, pentru a

pune în valoare rezultatele

bune i a le generaliza.

S-a subliniat necesitatea

mobilizrii tuturor nevzto-
rilor în rezolvarea obiective-

lor economice din rile res-



pective, a formrii unui ci-

titor activ, capabil s mînu-
iasc aparatura electronic
ajuttoare.

In proiect s-a recomandat
ca publicaiile in braille

s informeze publicul larg

asupra problemelor de mun-
c i via ale celor fr ve-

dere, s-i stimuleze pe ace-
tia pentru a-si valorifica

toate posibilitile fizice i
intelectuale de care ei dis-

pun.

în problema readaptrii,
domeniu în care gazdei:

noastre au frumoase realiz-
ri, s-a subliniat necesitatea

publicrii de materiale de
specialitate în ajutorul celor

care activeaz în acest do-
meniu, precum i a educrii
i instruirii nevztorilor.

în proiectul de concluzii al

consftuirii s-a stabilit ca

urmare a interveniei fcute
în acest sens de delegaia
bulgar ca urmtoarea cons-

ftuire s se in în R. P.

Bulgaria, în 1990.

în ziua de 20 martie, con-

form programului stabilit,

participanii la consftuire

Delegaia redaciei noastre (de la sting) : Florea Oprescu,
redactor principal, prof. Nicolae Ionescu, membru al consi-
liului de conducere i al colegiului de redacie .?» H^lene
Hodouskovâ, translatoare de limb francez, din partea

organizatorilor

s-au deplasat, însoii de con-
ducerea uniunii i de redac-
rii revistelor ,,Zora" i
„Novy Jivot" în staiunea
Mariânske Lazne.
Dup un scurt popas la

Karlovy Vary, delegaii au

ajuns în staiunea amintit,
unde au audiat concertul la-

ureailor celui de-al V-lea
Concurs muzical internaio-
nal pentru handicapaii de
vedere,

(continuare în pag. a 10-a)
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In dimineaa zilei de 20

martie, cele apte delegaii

ale redaciilor revistelor pen-
tru nevztori din unele ri
socialiste, prezente la Con-
sftuirea de la Praga au f-
cut o excursie cu itinerarul

Praga — Mariânske Lâzne,

cu un dublu scop : de a cu-

noate i de a se documenta
asupra frumoasei capitale a

Cehoslovaciei i de a adrai-

ra frumuseea traseului par-

curs i, în al doilea rînd, de
a participa la premierea i
concertul laureailor celui

de-al V-lea Concurs muzical
internaional, organizat de
Comitetul federal al Uniunii
invalizilor din R. S. Ceho-

slovac i de Conservatorul
pentru deficienii vizuali.

O for magnetic m a-

trgea struitor spre Ma-
riânske Lâzne, unde aveam
s triesc momente sublime
de satisfacie, prin audierea
laureailor celui de-al V-lea
Concurs muzical internaio-
nal pentru deficienii vizua-

li, desfurat în aceast re-

numit staiune. Sub tensiu-

nea acestei dorine aveam
impresia c timpul nu-i mai
respecta ritmul scurgerii sale

pe fgaul imaginar al spai-

ului. Ploaia mrunt i rece

sporea într-un fel nerbdarea

mea, iar autocarul elegant i

odihnitor ne apropia tot mai
repede de aceast localitate.

Popasul în staiunea Karlo-
vy Vary ne-a relaxat i ne-a
creat la toi o bun dispoziie:

magazinele frumoase cu pies3

de artizanat, cu vase de cris-

tal a cror marc este cunos-
cut în întrega lume, cu por-
elanuri din caolinul indigen

ne-au impresionat plcut pe

toi. Apoi am but din apele

termale, bune la gust, care au

constituit înc cu multe seco-

le în urm sursa de vindecare

a bolnavilor cu afeciuni gas-

trice, hepatice, renale .a.

(continuare în pag. a 10-a)
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Duminica, 31 ianuarie 1988 - atmosfera
srbtoreasc la noul sediu al Filialei Bacu,
amenajat cu deosebit grij de mîinile vred-
nice, de gospodari ale oamenilor muncii de
aici, pentru a primi oaspeii venii acum s
cinsteasc un eveniment srbtorit de între-

gul popor : aniversarea a 70 de ani de via
i a peste 55 de ani de activitate revoluio-
nar ai secretarului general al P.C.R., pre-

edintele ârii, tovarul Nicolae Ceauescu,
înflcrat militant revoluionar i patriot,

care s-a identificat înc din tineree, cu
lupta partidului, a maselor muncitoare pentru

dreptate social i libertate, furitorul celei

mai glorioase epoci din istoria milenar a
poporului.

Sediul spaios i luminos, strlucind de
curenie, împodobit cu multe flori, devine
totui neîncâpâtor pentru cei dornici s fie

prezeni la aceast manifestare politico-edu-

cativâ i cultural - omagiu adresat condu-
ctorului ârii.

Alturi de numeroii nevâzâtori sosii i de
la Piatra Neam i Roman, se afl la aceas-

t srbtoare muli dintre vechii colaboratori

ai filialei, reprezentani ai organelor locale

de partid i de stat, printre care profesorul

cercettor Alexandru Artimon de la Muzeul
de istorie al oraului, ziaristul Eugen Ver-

man, de la redacia ziarului local „Steagul

rou", redactorul Simion Râcaru, Speran
Musta, preedinte CPADM, Nicolae Stoian,

eful spaiului locativ al Consiliului popular

al municipiului i Costas Gargaras, reprezen-

tant al Coop. „Sporul", locul de munc al

nevâzâtorilor din Bacu.
Consiliul Central al asociaiei a fost repre-

zentat de Georgeta tefânescu, secretar res-

ponsabil i Sofica Zdrinca, instructor princi-

pal cultural.

Gazdele druiesc oaspeilor flori, semn al

bucuriei i recunotinei trite pentru condi-

iile minunate create în aceast nou „cas"
a lor, unde îi vor îndrepta paii pentru a

participa la activitile culturale i sportive

organizate de filial.

Srbtoarea este marcat mai întîi de con-

ferina susinut de Alex. Artimon, care pre-

zint cele mai semnificative date din viaa
i lupta revoluionar a tovarului Nicolae

Ceauescu, ctitorul României moderne, per-

sonalitate proeminent a vieii politice in-

ternaionale contemporane, conferin conti-

nuat de Eugen Verman, care puncteaz cele

mai importante realizri din judeul i muni-

cipiul Bacu, în anii Epocii de aur.

Sîntem apoi martorii unui concurs dedicat

eroilor de la Mrseti. simbolul marelui sa-

crificiu fcut de fiii ârii pentru aprarea
gliei. Cei apte concureni-muncitori, masori,

pensionari - sînt departajai cu greu, impre-

sionînd plâcut asistena prin exactitatea i
promptitudinea rspunsurilor.

Premul I a fost cîtiqat de Sorina Botezatu,

Mria Hitica, loan Diaconu i Remus Lucaci,

urmai de Nicoleta Olteanu i loan Muat,
care au ocupat locul II, iar pe locul III s-a

clasat Dan Serafim.

Cunoscuii artiti amatori ai formaiei din

Bacu au adus, prin cîntece i versuri, un

omagiu celui care timp de peste 55 de^ an«

i-a închinat întreaga activitate luptei de

eliberare social i naional a poporului

român, construirii unei Românii so«*ialis»e

moderne, multilateral dezvoltat, luptei pen-

tru pace si înelegere între statele lumii.

Aceast zi festiv s-a încheiat cu o reu-

niune ce a întreinut, pîn tîrziu o atmosfer
cald, prieteneasc.

Se cuvine ca si pe aceast cale s felid*âm

colectivul retribuit al filialei, pe membrii

acesteia, care au tiut întotdeauna s cin-

steasc cele mai de seam evenimente din

istoria trii, atît prin frumoasele rezultate ale

muncii lor, cît i prin interesante aciuni cul-

tural-educative.
S. ZDRINCA -

instructor pr. cultural

^j^t******************* ***************************** * * * *•*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥"



La Praga,

ui

I! iele

:u
piesei isi orai

(urmare din pag. a 8-a)

Cu acest prilej, am putut s
admirm cele dou renumi-
te staiuni balneoclimateri-

ce i s cunoatem condiiile

create celor fr vedere de
Uniunea invalizilor din R. S.

Cehoslovac, în domeniul
muzicii, precum i prestigiul

de care se bucur concursul
amintit.

în ziua de 21 martie, dele-

gaia noastr a vizitat maga-
zinul întreprinderii „META"
din Praga, întreprindere care

produce i desface obiecte i
ustensile tiflotehnice. în con-

tinuare am vizitat Conserva-
torul pentru nevzton i
ambliopi, unde ne-am între-

inut cu directorul acestei in-

stituii.

în seara aceleiai zile, de-

legaia a prsit Praga, cu

impresii deosebit de plcute,
fiind condus la gar de

Dana Kudlovâ, redactor al

revistei „Zora", de Helena
Hodouskovâ, translator de
limb francez i de alte per-

soane din cadrul uniunii.

Pe toat durata consftu-
irii, la Praga i în staiunile

vizitate, delegaia s-a între-

inut cu gazdele, fcînd un
adevrat schimb de experi-

en reciproc i avantajos,

în probleme de interes co-

mun.

Nu putem încheia aceste

rînduri fr s mulumim
gazdelor pentru ospitalitatea

i atenia de care ne-am bu-

curat. Le transmitem i pe

aceast cale, lor i tuturor

nevztorilor din ara prie-

ten, succese în munca
ce o desfoar pentru bi-

nele i prosperitatea celor

fr vedere !

Florea OPRESCU

Concertai de ta MriânsJe Lâtne

(urmare din pag. a 8-a)

La orele 16, într-o sal pri-

mitoare i intim, de cea 150

locuri am avut plcerea de

a asculta mult ateptatul
concert al laureailor. în cu-

vîntul su de deschidere, di-

rectorul conservatorului a

elogiat cele pitru concursuri

anterioare, pe laureaii aces-

tuia din urm i repertoriul

lor.

Nivelul la care au fost in-

terpretate lucrrile a dovedit

din plin talentul i pregti-
rea artistic a laureailor.

Cele dou pianiste din

R.S. Cehoslovac, Ludmila
Kopeck i Tatiana Tlska-
lovâ au interpretat cu mult
miestrie piese de Debussy i
Jezek.

Acordeonistul sovietic Ale-

xei Kornauehov a interpre-

tat la acordeon o suit din

folclorul rus, printr-o tehni-

c nuanat.
Solista Ivana Kneiflovâ

(R.S.C.) a interpretat cele

dou piese la flaut, într-o

îngrijit inut tehnic.
Concertul s-a încheiat cu

solistul nevztor hotar Lit-

tmann, din R.F.G. El a cîn-

tat o serie de lieduri i arii

din Schubert, Dvorjâk, Ra-
pel, Gounod .a., reuind s
cucereasc cu vocea sa de

tenor, întreaga asisten, care

l-a aplaudat îndelung.

Prsind sala de spectacol,

copleit de farmecul pieselor

ascultate, gîndul mi-a zburat

la muzicienii notrii nevz-
tori din ar, George Nico-
lescu, Radu Ghizan, Oana

[

Grandabur i alii, fcîndu-m parc s-i stimez i mai
mult.

Dintre numeroasele con-
certe pe care am avut oca-

zia s le audiez în decursul
anilor, acesta m-a impresio-
nat cel mai mult.

In dup-amiaza zilei ur-

mtoare am vizitat Conser-
vatorul pentru deficieni vi-

zuali din Praga, unde direc-

torul acestui aezmînt ne-a
relatat c instituia cuprinde
trei secii : instrumental i
canto, pegagogic i Acade-
mia de muzic, unde se pre-
gtesc deficienii nevztori
ca soliti instrumentiti, voca-
li, profesori de muzic, mu-
zicologi i compozitori. Sp-
tmînal, studenii prezint
cîte un spectacol pentru ma-
rele public, cu intrare plti-
t.

In urma vizitei, convinge-
rile mele despre aceast in-

stituie muzical s-au crista-

lizat în sensid c aici se des-

foar o activiti deosebit

de rodnic pe trîm muzical,
spre binele handicapailor vi-

zuali.

Prof. N. IONESCU

tiri despre nev
în scrisul

In „Steagul rou", organ
de pres al Comitetului ju-

deean de partid Bacu, din

6 februarie a.c, a aprut un
amplu comentariu despre ac-

iunea prilejuit de inaugura-
rea noului sediu al Filialei

nevztorilor din localitate.

Articolul s-a intitulat : Ca o

adevrat srbtoare".
în numrul de fa al re-

tez noastre a fost inclus un
reportaj despre aceast aciu-
ne, semnat de Sofica Zdrin-
ca, instructor principal cultu-

ral.

ztori în presa

obinuit

Numrul din 24 ianuarie
a.c. al ziarului judeean „U-
nirea" (Alba) a publicat la ru-

brica „Manifestri omagiale",

o tire referitoare la un sim-

pozion cu tema : „Tinereea

revoluionar a tovarului
Nicolae Ceauescu, secretar

general al partidului", desf-

urat la clubul Filialei nev-
ztorilor din Alba Iulia, i
urmat de un recital de poezie

patriotic, susinut de poei

din localitate.
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FILIALA PLOIETI,

într-un nou sediu, corespunztor
La 28 februarie a.c. a avut

loc, într-un cadru festiv,

inaugurarea noului sediu al

Filialei teritoriale Ploieti,

situat în strada Potei nr. 6,

în perimetrul central al ora-

ului. Imobilul este alctuit

din 2 corpuri cu 4 camere
pentru bibliotec, sal de lec-

tur, birouri i alt corp pen-
tru sal de festiviti, sal de
ah, reprezentri artistice,

toate situate în aceeai curte.

Au participat membrii
consiliului de conducere al

filialei, instructorii responsa-

bili de la grupele respective,

reprezentani ai colii spe-

ciale de fete nevztoare din

Buzu, precum i un mare
numr de nevztori din lo-

calitate i de la grupele din

teritoriu.

Programul a început prin-

tr-o edin festiv, în cadrul

creia Emanoil Bratu, pree-
dintele filialei a fcut o

scurt evocare a drumului
parcurs de filial, de la în-

fiinare i pîn astzi, relie-

fînd rolul acesteia în rezol-

varea dezideratelor asocia-

iei.

Totodat, el a subliniat

sprijinul permanent acordat

pe toate planurile de organe-

le locale de partid i de stat,

pentru îmbuntirea condi-

ilor de munc i via ale

nevztorilor.
în numele celor prezeni la

edin, el i-a exprimat sa-

tisfacia pentru posibilitile

pe care le au în prezent, prin

mutarea filialei intr-un nou
sediu, de a desfura o acti-

vitate pe msura necesiti-
lor.

Au mai luat euvîntul Au-
relian Albulescu, responsabi-

lul grupei din Rîmnicu S-

0:'?

Moment din spectacolul prezentat la inaugurarea clubului

rat, Nicolae Rou, muncitor
la secia mturi a Coop,
„Munca Manual" — Plo-

ieti, Grigore Ciobanu i Du-
mitru Bucur, foti preedini
ai filialei, Marin Eana, profe-

sor la coala special din Bu-
zu, care i-au exprimat re-

cunotina pentru politica so-

cial-umanitar a partidului

i statului nostru fa de
handicapaii de vedere. Ei au
apreciat de asemenea activi-

tatea rodnic desfurat de
noul preedinte al filialei, în

rezolvarea a numeroase pro-
bleme sociale. La rîndul lor,

au evocat începuturile acti-

vitii filialei, în mod deose-
bit contribuia asistentei Zoe
Marinoff, creia i-au trans-

mis mulumiri i sntate.
A urmat un concurs cul-

tural ,,150 de ani de la nate-

rea lui B. P. Hadeu". Au
luat parte doi nevztori din

Ploieti, 4 din judeul Dîmbo-
via i 3 din Buzu.
Dup întrebrile de baraj,

au cîtigat, în ordine : Daniel
Manolescu, Adochiei Marga-
reta i Vlscenu Rodica-

în continuare, formaia fi-

lialei a prezentat un program
artistic. Au evoluat Lilica Io-

ni, Mria Antofie, Cristina

Vlad, Marin Eana, George
Iordan, acompaniai de or-

chestra filialei.

în partea a doua a pro-
gramului a urmat o reuniune
tovreasc.
Nu putem încheia aceste

rînduri fr s amintim bu-
curia celor venii la inaugu-
rarea sediului, izvorît din
plcerea revederii, a realiz-
rii pe care au srbtorit-o,
a vizitrii filialei, care i-a în-

tîmpinat în haine de srb-
toare.

Florea OPRESCU
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O noua baz de sntate
în judeul Arge,

Bile Bughea de Sus

Intr-una din deplasrile noastre

la Cîmpulung Muscel, ne scrie Mi-
nai Drghici, preedintele Filialei

Piteti, am avut surpriza s aflm
c doi din cei apte masori nev-
ztori, care lucrau în diverse uni-

ti sanitare din ora au fost deta-

ai la noua staiune Bughea de Sus,

din comuna Albeti-Muscel.

Ca expresie a grijii deosebite a

partidului i statului nostru fa de

oamenii muncii, aceast staiune a

fost dotat astfel încît s poat
funciona pe toat perioada anului.

Dar s-1 lsm pe unul din cei

mai vechi membri ai grupei, Mihai

Lazarovici, care în prezent lucrea-

z în staiunea amintit, s ne vor-

beasc despre noua baz de sn-
tate.

„Staiunea balneoclimateric Bu-

ghea de Sus se afl în nordul ju-

deului Arge, la 5 km de Cîmpu-
lung Muscel, la poalele munilor F-
gra. Ea este situat într-un cadru

pitoresc, pe Vile Bughea, Buhia,

Mgura, Valea Tolii, Valea Rece i
pe dealurile Gruiului, la o altitudi-

ne medie i are un coninut ridicat

de ozon, datorit pdurilor ce o în-

conjoar, fiind ferit de vînturi pu-

ternice, cu temperaturi moderate.

In anul 1837 erau cunoscute în co-

muna Bughea de Sus trei izvoare

minerale : unul în sat i dou la

margine. Dr. tefan Vasile Episco-

pescu d în cartea sa i compozi-

ia chimic a acestor ape, ce fuse-

ser analizate înc din 1830. Cele

dou izvoare din Himele, dintre

care unul „nedstupat", se gseau

pe moia logoftului Nicolae Ruc-
reanu, care construiete un stabili-

ment de bi, bi care au fost vizi-

tate In 1849 de Osman Paa, co-

mandantul turc al armatei de ocu-

paie din Valahia.

De-abia în anul 1922 se realizea-

z un început de orientare tiiiiid-

c, de ctre medicul ef al judeu-

lui, Gheorghe Tnseanu.
Stabilimentul, care se construie-

te In 1953, este mai modern, cuprin-

zînd 20 de cabine pentru bi, bine

amenajate, dotate cu czi din fa-

ian, care au înlocuit pe cele din
lemn, cabinet medical, instalaii mo-
derne pentru captat i înclzit apa.

Staiunea intr în circuitul turistic

o dat cu reamenajarea vechiului
pavilion balnear, prin construirea

unui hotel nou cu 100 de locuri, în

imediata apropiere, hotel dat în fo-

losin la 1 mai 1987.

Hotelul are posibiliti de cazare,
mas i tratament ce corespund exi-
genelor actuale.

Pacienii beneficiaz de bineface-
rile curei datorit asistenei medi-
cale moderne de tratament i prin
cabinetul condus cu mult compe-
ten de dr. Bogdan Albulescu, un
cabinet de electroterapie, pentru
masaj, hidrokinetoterapie, executate
în bazin, combinate cu bile mine-
rale sulfuroase.

Printre afeciunile ce se pot trata

aici, a enumera : gastritele, coli-

tele, diabetul zaharat în forme uoa-
re, calculoza biliar, ulcerul gastro-

duodenal, laringitele, faringitele, in-

toxicaiile metalice, tuberculoza tu-

turor organelor — în cur intern
— i hipertensiunea arterial, insu-
ficiena respiratorie, sterilitatea, ra-

hitismul — în cura extern, gama
lor fiind deosebit de mare.

Exist i posibiliti multiple de
destindere : vizitarea localitii Al-
beti-Gîndeti, cunoscut prin carie-

rele de piatr de construcie i prin
cresctoriile de pstrvi ; de la Pl-
tine sau Lalu, ajungem pe culmea

Boldului i de acolo spre Iezer ; Ma-
teiaul este cunoscut prin exploa-

trile pietrei de var i prin mauso-

leul ridicat în amintirea luptelor

din 1916—1918 ; se mai poate merge

spre cabanele Voina i Brusturet,

spre localitile Bran, Rînov i Bra-

ov ; Curtea de Arge este un alt

obiectiv ce poate fi vizitat, trecînd

oseaua Cîmpulung-Domneti.

Bolnavii vin cu încredere în sta-

iunea noastr i pleac cu gîndul

c vor putea reveni cît mai curînd

deoarece întreg personalul d do-

vad de mult competen, noi, ma-

sorii, angajîndu-ne c vom face to-

tul pentru a fi utili."

tiri

de la coala

special

diu Buzu

La coala noastr s-au des-

furat cîteva aciuni cul-

tural-artistice. Astfel, în cin-

cinstea zilei de „8 Martie" a

avut loc un concurs de ah.
Dintre participani, îndrumai
de prof. C. Dobri, s-a re-

marcat elevul Cornel Iosif,

din clasa a Vi-a, care ne-a re-

prezentat la Concursul inter-

colar de ah, de la Cluj-Na-

poca.

De asemenea, elevii clasei I,

pregtii de prof. Marin
Eana i educatoarea Steliana

Cojocaru au prezentat un re-

uit program artistic.

O alt aciune a fost con-

cursul literar, cu tema „Din

viaa i creaia lui Mihail Sa-

doveanu", activitate comun
a colii cu clubul din oraul
nostru, precum i Filiala Plo-

ieti. Elevii au fost pregtii
de prof. Sanda Lpuneanu.
Cîtigtori au fost trei elevi

din clasa a Vll-a i anume :

George Dragomir, Sorin er-
ban i Simona Gavril.

Am dori ca i colegii notri
de la Tg. Frumos i Cluj-Na-
poca s ne informeze prin in-

termediul revistei „Via
nou" despre activitile cul-
turale i sportive organizate
la *>?«ste coli

Alina Marin i Cornel Iosif,

elevi în clasa a VI-a

In ziua de 13 martie a.c,

tot la coala din Buzu a

avut Ioc un concurs fulger de
ah, la care au participat nu-

meroi elevi. Au cîtigat, în

ordine : Ioan Antoniu, er-
ban Sorin i Constantin Buga.

Ioan Antoniu
clasa a Vll-a A

In aceeai zi, la coala noas-

tr s-a desfurat faza final

a concursului de tenis de ma-

s. Dintre iubitorii acestui

sport s-au remarcat : Constan-

tin Buga (I), Ilarion Pavel (II)

i Simona Ptrnoiu (III).

Constantin Buga,
clasai a Vll-a A
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Antrenarea tinerilor in munc

i activitile obteti—

o îndatorire^ noastr,

tuturora !

îmi aduc aminte cu mult bucurie de anii tinereii, cînd
fiecare dintre noi era cuprins de flacra arztoare a împli-
nirii ca om i în profesiunea sa. Cu cit erau mai multe obsta-
colele, cu atît dorina de a învinge vicisitudinile vieii era
mai puternic. Scriam i citeam la lumina unui crîmpei de
luminare, ori a unei lmpi cu petrol. Tinerii acelor vremuri
munceau din zori i pîn noaptea, pe ogoarele, în uzinele ori

pe antierele patriei, iar seara, cu ochii împienjenii de obo-
seal se strduiau s prind timpul din urm, citind i înv-
înd. Ins de plîns nu se plîngeau niciodat, pentru c erau
tineri i bucuroi c în sfîrit era pace i toi îi uneau for-
ele pentru a furi o societate visat de înaintaii notri. Nu
aveam televizoare, magnetofoane i nici videocasetofoane.
Aveam în schimb credina c ziua de azi e mai bun decît
cea de ieri, iar cea de mîine mai bun decît cea de azi.

Spre marea mea prere de ru, trebuie s spun c unii
dintre tinerii de azi, cu care vin în contact în ultima vre-
me, au ajuns Ia un fel de „saturaie informaional", care
îi face pasivi, indifereni la ceea ce se întîmpl în jurul lor.

In ciuda condiiilor bune de via de care beneficiaz, se
complac într-o stare de nepsare. Nici chiar în activiti
culturale, sportive ori de alt natur, nu se las uor antre-
nai i nici nu vin cu noi iniiative, caracteristice vîrstei i
epocii în care trim.M uimete superficialitatea cu care ei trateaz probleme-
le importante ale propriei lor viei si ale societii în gene-
ral.

Vina o poart deopotriv i colectivele în care muncesc,
precum i familia, care au tolerat astfel de atitudini. In a-
eceste cazuri, se impun o serie de msuri din partea factori-

lor educaionali, a colectivelor respective.

îmi face plcere s m refer îns i la cealalt categorie
a tinerilor, mult ma numeroas, a celor vrednici i de n-
dejde. Desigur, am în vedere Filiala Braov. Exemplele sînt

multe. Voi aminti aici numai dou : tînra familie Luciana

i Viorel Glogojan, masori în municipiul Fgra i Emil

uteu, masor în Covasna, tineri care sînt gata s participe

la orice activitate util, pe care puterea lor de munca si

talentul îi ajut s-o fac.

Luciana Glogojan este o pasionat i talentat interpret

de muzic folk. Vocea sa cald ne face s credem c va ob-

ine rezultate frumoase, în arta pe care o slujete cu druire.

Emil uteu, cucerit i el de muzic, se strduiete s-i
perfecioneze tehnica i s-i îmbogeasc repertoriul, ca

acordeonist. EI n-a precupeit nimic (bani, timp, osteneal

etc.) pentru a participa, cu maximum de randament la re-

petiiile formaiei artistice a filialei noastre. Este demn de

reinut ' c uteu este complet nevztor, iar de

la Covasna la Braov i retur a cltorit tot timpul singur.

A dori ca toi cei ce vin de pe bncile colilor specia-

le sau din alte locuri, s ia exemplul acestor tineri, precum

i pe al altora, pe care nu-i putem aminti aici. Ins atît

noi, care am fost cîndva tineri, cît i tinerii de azi avem
datoria de a-i determina i pe cei ce ateapt s le vin
totul pe tav, s se trezeasc din starea lor de indolen i
s contribuie Ia efortul colectiv, atît pe linie profesional,

cît i la importantul act al educaiei.

Ioan COZMA
Braov

Un an
cu realizri frumoase
la Filiala Piteti

Anul 1987 a fost, pentru Filiala nevztorilor
citeti, un an cu realizri frumoase în toate do-meniile de activitate, cu i pentru nevztorii dinjudeele Arge i Vîlcea.
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1 muncit°r al filialei a efectuat

164 de zile de deplasare în teritoriu, prilej cu care
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Ut Peste 1200 fervenii diverse, peste

360 vizite la domiciliul membrilor nevzâtori, pen-tru cunoaterea situaiei lor materiale i fami-
liale, a problemelor ce le ridic acetia i pentru
predarea de ustensile, cri braille i cri vorbite.

In perioada la care ne referim au fost înscrii
in evidenele noastre 30 de deficieni de vedere
7 copii fiind trimii la colile speciale. In prezent
cursurile unor asemenea coli sînt urmate de 33
de copii fr vedere din cadrul filialei.

Prioritatea în activitatea noastr a avut-o aciu-
nea de sprijinire a unitilor unde lucreaz nev-
zatorn cooperatori, în scopul asigurrii continui-
tii proceselor de producie. Acest fapt a permis
ca pe tot parcursul anului muncitorii s-i realizeze
retribuiile.

Au fost încadrai în producie absolvenii pro-
moiilor februarie i iulie 1987.

Un numr de 96 de nevztori, cu o situaie ma-
terial mai grea au primit ajutoare bneti, iai
alii au fost sprijinii în rezolvarea diverselor pro-
bleme personale.

Stabilirea domiciliului în municipiul Piteti a ce-
lor cu situaii deosebite i repartizarea de locuine
la bloc au constituit de asemenea preocupri din
partea noastr.

Pe linie cultural, ne-am ocupat de organizarea
i petrecerea timpului liber al nevztorilor în
mod cît mai plcut, util i instructiv. Astfel, la
cele trei cluburi ale filialei din Piteti, Rîmnicu
Vîlcea i Drgani, precum i la grupele active
din teritoriu pe lîng serile literare, reuniunile to-
vreti i conferinele inute, au fost organizate
10 concursuri cu o tematic variat, la care au
participat cea 70 de nevztori.

Rezultate foarte bune au obinut concurenii fi-
lialei noastre la fazele finale ale concursurilor re-
publicane, precum i la faza de zon a Concursului
artitilor amatori fr vedere.

Fa de perioadele anterioare a crescut numrul
cititorilor, volumelor i titlurilor citite.

Sportivii notri au participat cu rezultate satis-
fctoare la toate concursurile prevzute în calen-
darul sportiv pe anul 1987.

Pentru viitor, în baza sarcinilor stabilite i a m-
surilor luate, activul filialei i organele de con-

ducere ale grupelor vor aciona în aa fel încît

anul 1988 s fie un an de vîrf în activitatea fi-

lialei.

Minai DRAGHICI

ÎS
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Alba Iulia. La cublul filialei

noastre a fost organizat un sim-
pozion intitulat : „Tinereea re-

voluionar a tovarului
Nicolae Ceauescu", precum i
un concurs fulger dedicat ani-

versrii zilei sale de natere i
a peste 55 de ani de activitate

revoluionar. Materialul a fost

prezentat de prof. Elisabeta

Anca, metodist la Casa de cul-

tur a municipiului. Au recitat

versuri patriotice poeii Mria
Mrgineanu i Ioan Ocneanu,
din localitate. S-a organizat tot-

odat i o microexpoziie cu

obiecte lucrate de nevztori.

Emil Ilie

în organizarea filialei a avut

loc un recital de poezie „Minai
Eminescu", susinut de inter-

prei ai Teatrului Popular. Au
participat de asemenea poeii

Mria Mrgineanu i Ioan Oc-
neanu, membri ai cenaclului li-

terar „Dacoromania", care au

citit din creaiile proprii închi-

nate marelui poet.

Ioan Butu

La Geoagiu Bi s-a desfu-
rat edina semestrial a grupei

nevztorilor din localitate. Au
participat ca invitai Gh. Nedu,
preedintele filialei, tefan Tru-

, instructor social i Nicolae

Hususan, din partea policlinicii.

Din discuii a reieit c mem-
brii grupei lucreaz cu contiin-

ciozitate, aducîndu-i contribuia

la recuperarea, bolnavilor venii

la tratament.

Grigore Chitul

Bacu. La sediul grupei de
nevztori din Piatra Neam a

avut loc o întîlnire a membrilor
grupei din localitate cu condu-
cerea filialei.

Din drile de seam prezen-
tate, a reieit c în 1987 au
fost rezolvate, cu sprijinul or-

ii

ganelor locale de partid i de
stat, precum i al filialei, o se-

rie de probleme de interes ime-
diat ale nevztoriior.

în ceea ce privete planul de
msuri pe 1988, au fost incluse

propuneri menite s îmbunt-
easc viaa membrilor grupei.

In încheiere Ioan Dominio a

asigurat pe cei prezeni de spri-

jinul filialei în dotarea chilu-

lui cu aparatur tiflotehnic i
în rezolvarea tuturor probleme-
lor avute în vedere.

N. Mihilescu

Prima duminic a celei de-a
doua decade a lunii februarie

a fost o zi cu activiti multi-

ple la filiala noastr. Debutul
1-a constituit adunarea general
a grupei nr. 2 — cartonaje, ce

a avut la ordinea de zi : darea
de seam a activitilor desf-
urate în anul 1987, planul de
munc pe anul 1988 i prezen-
tarea calendarelor cu activiti-
le culturale i sportive pentru
anul 1988.

In cuvîntul lor, membrii aces-

tei grupe, dintre care eviden-
iem pe Vasile Diaconii, Con-
stantin Carp, N. Donici, Virgi-

nia Chirilu, Ana Buc i alii

au ridicat probleme de produc-
ie i cu caracter cultural-spor-

tiv, menite s îmbunteasc
activitatea, cit i planul de mun-
c pe anul 1988, venind cu pro-

puneri constructive.

In continuare, a avut loc des-

chiderea Campionatului repu-
blican de ah pe echipe, pentru
început, citindu-se înc o dat
regulamentul acestei competiii.

S-a disputat apoi prima rund
la care s-au înscris peste 20 a-
hiti. Aciunea s-a încheiat cu
desfurarea cupei „16 februa-
rie" la rolbal, în cocheta sal
a liceului de chimie.

Aceast disciplin sportiv ce

se practic în cadrul filialei

noastre, fiind înscris în planul
aciunilor sportive locale, se bu-
cur de o larg audien în rîn-

dul nevztorilor.

Filiala Bacu are dou echi-

pe de rolbal, prima cu o vechi-

me de trei ani, iar a doua for-

mat la începutul anului 1988.

Meciul a fost arbitrat de profe-
sorul Ion Zaharia.

Aplauzele clduroase au echi-

librat jocul, dar spre sfîritul

meciului experiena primei e-

chipe i-a spus cuvîntul cu
9—6.

In numele sportivilor, Ioan
Dominte, preedinte, component
al echipei nr. 2 de rolbal a

mulumit conducerii liceului

pentru condiiile create.

Vasile Diaconu

Baia Mare. La 15 ianuarie
a.c., nevztorii de la grupa
Sighetul Marmaiei au partici-

pat la o manifestare educativ
i artistic consacrat „luceaf-
rului poeziei româneti" — E-
minescu.
Cu deosebit interes a fost au-

diat expunerea : „Junimea i
Eminescu", urmat de concursul
„Ce-i doresc eu ie, dulce Ro-
mânie", organizat de Biblioteca

municipal din Sighetul Mar-
maiei, în colaborare cu clubul

cooperaiei meteugreti din
localitate.

Manifestarea s-a încheiat cu

o reuniune tovreasc.
în cadrul aciunilor organi-

zate de filial s-a înscris i o

duminic cultural-sportiv, ce

s-a defurat la Baia Mare.
Astfel, la 21 februarie a.c. a

avut loc faza pe filial a Cam-
pionatului republican individu-

al de ah.
A urmat o conferin, cu par-

ticiparea profesorului Ioan Iuga
de la Biblioteca judeean, care

a expus tema „Gh. Asachi —
scriitor, îndrumtor literar i
cultural".

M. Conea
instructor cultural

Nevztorii stmreni, ur-

mînd exemplul altor filiale, la

28 februarie a.c. au intrat în

posesia unei mingi de rolbal,
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achiziionat din fondurile pro-
prii, de la prietenii ordeni. în
aceeai zi, s-a jucat un meci
demonstrativ.

Adalbert Troba

în prima duminic a lunii

martie, la Satu Mare, membrii
grupei au srbtorit ziua de

„8 Martie". Festivitile au
fost precedate de concursul de
selecionare pentru „Cupa de
ah a asociaiei".

Gheorghe Dicsi
*

Botoani. La sediul filialei

noastre s-a organizat o aciu-
ne cultural-educativ, prilejui-

t de aniversarea a 150 ani de
la naterea lui B. P. Hadeu.
Prof. Elena Iordache, de la Bi-

blioteca judeean i muzeogra-
ful Gh. Median au vorbit des-
pre viaa i activitatea de
lingvist, filolog, istoric i scri-

itor a marelui umanist român.
A urmat un concurs dedicat

aceluiai eveniment. Au cîfîgat
în ordine : Nicoleta Olaru, Con-
stantin Surugiu i Tudorel Tu-
Pilu.

Aurel Surugiu
*

La 17 februarie a.c. a avut
loc la clubul grupei nevztori-
lor din Rdui concursul lite-

rar intitulat „Realizri i pers-

pective în oraul Rdui". Cei
mai buni s-au dovedit a fi :

Ioan Dnil, Mria Vicovanu
i Gheorghe Chihaia. A urmat
o frumoas reuniune tovr-
easc.

Vasile Ostache
*

în urma desfurrii „Cupei
mriorului" la ah — biei,
la grupa Rdui, primele
trei locuri au fost ocupate de :

Victor Alexandroaie, Cirean
Drug i Ion Moldovan.

Cirean Drug
*

Pe arena „Modarom" s-au în-

tîlnit 12 nevztori din locali-

tate, spre a-i disputa întîieta-

tea în cadrul competiiei de po-

ln studioul de imprimri pe band magnetic al asociaiei. în

imagine, de la sting : Elena Petrescu, Mria Enache i Felician

Sfura

pice dotat cu „Cupa Unirii".

Cîtigtorii au fost : Mihai Sul-

cu (la nevztori), Ecaterina

Surugiu (la rest vedere feminin)

i semnatarul acestor rînduri

(la rest vedere masculin).

Dumitru Tiliban
*

La clubul filialei a avut loc

o sear dedicat poetului rus

Alexandr Block.

Scriitorul i traductorul
Emil Iordache, de la Centrul de

îndrumare a creaiei populare
— Botoani a vorbit celor pre-

zeni despre viaa i opera aces-

tui reprezentant al simbolismu-

lui rus i a recitat versuri, în

traducere proprie, din creaia
lui Block.

Gelu Boros
*

„Revoluia de la 1848 în -
rile române" a fost tema con-

cursului organizat la Suceava

la 26 februarie a.c. Dintre cei

ase concureni, cîtigtorii au

fost urmtorii : Adrian Paiu,

Gheorghe Lupu i Aurelia Tur-

cule.
Rodica Schipor

Braov. La 22 ianuarie

a.c, clubul grupei nevztori-

lor din Sibiu a fost gazda unei

reuite aciuni cultural-educa-

tive, dedicat Unirii.

A participat ca invitat, prof.

Paul Abrudan, de la coala de
ofieri, care a prezentat un ma-
terial despre semnificaia isto-

ric a zilei de „24 Ianuarie
1859".

A urmat un program artistic,

susinut de formaia orches-

tral a grupei din Sibiu, alturi
de care Ania Obîre i Mioara
Bucur au interpretat melodii

populare.

Ioan Frticiu
masor — Sibiu

La 7 martie a.c, în secia de
cartonaj a Coop. „Progresul" —
Braov, unde sînt încadrai nu-
meroi membri ai filialei noas-
tre, a fost prezentat o confe-

rin cu tema „Ziua internai-
onal a femeii", de ctre Doina
Flenche, instructor principal.

Felicia Radu
*

întotdeauna am vorbit cu

plcere despre oamenii cu con-

duit moral i ceteneasc
frumoas.

(continuare în pag. a 10-a)
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Turnirul ahist al elevilor

Intre 19 i 23 mar-
tie 1988, în strve-
chea urbe Napoca
i-au dat întîlnire

tinerii elevi ahiti
din colile de nev-
ztori, pentru a sta-

bili o ierarhie la sca-

r naional, în ale

sportului minii.
Iniiativa asociaiei

noastre, a preedin-
telui su, prof. Vio-
rel Crciun, a luat o
form deosebit, cu
mare încrctur e-
moional. Acum,
pentru prima dat i
de acum înainte me-
reu, concursul colar
se va numi „Cupa
Francisc Cory", în
cinstea ilustrului ti-

flopedago^, aoroape
nonagenar, cel care
a introdus ahul în

colile de nevztori,
intuindu-i valenele
formative i recupe-
ratorii. Prezena dis-

distinsului profesor
printre cei tineri, cu-
vintele pline de emo-
ie i dragoste adre-
sate celor prezeni,
evocarea anilor de
pionierat entuziast,

de ctre cei mai do-
tai i cei mai iu-

bii discipoli ai ilus-

trului profesor, Vio-
rel Crciun, candidat
de maestru i Irimia
Mihai, campioni mul-
tipli i de necontes-
tat, au alctuit îm-
preun un moment
unic, cu deosebire
subliniat de directo-

rul colii clujene,

Drof. Traian Dragoste.

în numele Con-
siliului Central al

asociaiei noastre,

preedintele ei în-
mîneaz o cup celui

pe care toi ahitii
nevztori îl consi-

der aproape inimii

lor, învtorul nos-
tru-

Condiiile de con-

curs au fost la

înlime, ca întot-

deauna la Cluj, la

aceasta contribuind

conducerea colii, un
comitet de organiza-

re însufleit 'de om-
niprezentul prof. Du-
mitru Ceuc, compe-
tenta îndrumare me-
todic a prof. Ru-
xandra Moise.

Arbitrul Ilie Fur-
tun a asigurat con
ducerea tehnic, din

însrcinarea comisiei

de specialitate locale.

Un arbitru cald, pa-

tern, competent e

tot ce-i poate dori

un elev ahist, pen-
tru a se putea con-

centra asupra jocu-

lui.

Formula tehnic de
90 minute pentru 40

mutri, plus 30 mi-
nute activizare i-a
dovedit viabiltatea. O
dat în plus i se poa-
te — credem — a-

corda girul pentru
viitor pentru a se

forma stereotipe.

Mai ales reducerea
pripelii, boal veche,

în competiia fe-

telor, dup o lupt
plin de tensiune i
neprevzut, Mria
Rusu din Arad a

reuit s-i pstreze
titlul, la egalitate de
puncte (6 din 7) cu
talentata Petronela
Vaslui, de la Tg. Fru-
mos, întrecut în

partida direct.
Campioana a ju-

cat matur i sigur,

dovedind mult fine-

e psihologic, jucînd
la adversar i avînd
o bun tehnic de re-

alizarea avantajului.

Deosebit de talentata

Petronela, are un
sim tactic remarca-
bil, care fa de anul

trecut a devenit mai
rafinat, mai periculos

pentru adversar. O
surpriz plcut ou
5,1/2 puncte Mria
uteu, de la Arad,

cu un joc solid, te-

nace i fr acele

puine scpri din

vedere, clasamentul

putea fi altul. Cu
4,1/2 pct. Tatiana Lu-
pu, de la Tg. Fru-
mos a surprins pl-
cut prin ambiie i
inventivitate, inteli-

gen de joc.

Dintre cele mai pu-
in experimentate se

detaeaz clujeanca
Gabriela Daro (3

puncte), cu un remar-
cabil echilibru psihic

i sim pentru geo-

metria tablei. Fetele

din Buzu, Gabriela
Pdure (1 pct.) i
Iuliana Marcu (2), la

început de drum, ca i
Corina Iorga (0) sînt

copii intelgeni, care

punînd mîna pe carte

vor crete rapid, aa
cum s-a vdit de la

o rund la alta. a-
hul este i o form de
cultur, s nu ui-

tm niciodat. Stu-

diul finalurilor, de
pild, este chezia
viitoarelor satisfacii,

în competiia b-
ieilor s-a detaat
Gavril Drghici (6,1/2

din 7) din Bucureti
care, secondat de
campionul de anul
trecut, Gheorghe Di-
ma, situat cu 5 punc-
te pe locul 3, au
confirmat. Amândoi
joac matur, i teh-

nic, un ah elaborat

ca urmare a studiului

aprofundat i tena-

ce. Jocul lui Dr-
ghici marcheaz o
maturizare spectacu-
loas, desigur i ca
urmare a particip-
rii în competiiile
pe echipe din divizia

capitalei.

O surpriz foarte

plcut — buzoianul
Cornel Iosif (5 punc-
te), cu un joc viu
foarte aerisit, stra-

tegic, inspirat. Mic
de stat i mare în

virtute. Colegul su
Ioan Antoniu (4

puncte), foarte serios

i tenace, în real pro-
gres. Mai mult a-

tenie pentru tactic
i va deveni foarte

periculos.

Copiii de la Tg.
Frumos, Cristinel Ro-
u (3 puncte) i
Gheorghe Cociorv (1

punct) joac cu
mare plcere, mare,
prea mare vitez dar
prea puin teoretic,

elaborat.

Elevul clujean Flo-

rin Popa (2 puncte)
are un temperament
potrivit pentru cu-
mulri rapide, cu
condiia studiului, a
lucrului cu cartea.

Robert Silaghi (1

punct) nu se concen-
treaz suficient i îi

scap punctele prin-

tre degete.

Atmosfera priete-

neasc, fair play-ul

au dovedit c tinerii

matadori au o inut
frumoas, spre cin-

stea profesorilor i
antrenorilor lor.

Premiile oferite

de preedintele nos-
stru, profesor Vio-
rel Crciun au rs-
pltit pe cei mai buni
(primele 3 locuri,

respectiv). O preuire
pentru efort i drui-
re.

Prof. Vaier DEMIAN
maestru internaional
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Prima carte de ah tiprit

pe teritoriul României

Cea dinii carte de ah tiprit pe
teritoriul rii noastre a aprut la Ora-

dea, la sfîritul secolului al XVII-lea,

în limba latin. Iat titlul ei, pe scurt,

în traducere : „îndrumri teoretice i
practice despre jocul ingenios i mete-
ugit al pieselor, vestite popular ca ah
dup metoda D. Philipp Stamma... Cu
ocazia Anului Nou cu plecciune expu-

se de P. F. G. ... Oradea. Tiprite de

Baptist Balentu .

Se observ c autorul crii este Ph.

Stamma, celebru ahist arab, autor al

unui manual tiprit în 1737 la Paris i
1745, la Londra, nicidecum tipograful

Balent, cum se afirm în enciclopedia

„ah de la A la Z", de Constantin te-
janiu, Editura Sport-Turism, pag. 102.

Dac chestiunea autorului este clar,

rmîne în schimb deschis problema da-

trii crii, care nu are anul marcat pe

pagina de titlu ; de asemenea, rmîne
de gsit cine a prelucrat i transpus

cartea în versiunea latin, prescurtat,

de la Oradea. Anul 1784, indicat în en-

ciclopedia citat mai sus, preia ipoteze

anterioare, lipsite de orice argumente
documentare. In aceste condiii, încer-

cm datarea micului ,
manual de \61.

pagini, format octavo în felul urmtor :

1. Tipograful Balent a lucrat la Oradea
între anii 1771—1785. 2- Dac iniia-

lele „P.F.G." se pot admite ca însem-

nînd „prepozitul Frca Gheorghe",
notoriu la Oradea cu aceast calitate

între anii 1770—2790, om de aleas cul-

tur i preocupri scriitoriceti, care o

stîrnit admiraia lui Gheorghe incai,

atunci cartea lui Stamma s-a prelucrai

i apoi s-a imprimat la un moment dat,

între anii 1777—1785.
Manualul, din care s-a gsit pîn a-

cum un singur exemplar, pstrat în

Muzeul Sporturilor din Bucureti, se

deschide cu o prefa scris de traduc-
tor, deci de prepozitul Gh. Frca, dac
acesta se ascunde sub iniialele din ti-

tlu, în manual se afirm cu pasiune i
elocven utilitatea i frumuseea a-
hului, ca joc al gîndirii bine conduse.

Apoi, se dedic scurte capitole, pentru

a descrie valoarea i mersul pieselor,

prevederile regulamentului de joc, dup
care se reproduc ase partide i ase
probleme de ah.
Tiprit cu prilejul Anului Nou, ma-

nualul e prima carte de ah din Româ-
nia i arat c ahul se instalase la O-
radea, în epoca luminilor.

Const. MLINA
Oradea

ORFEU ASCULTTOR
i s-a spus s nu te uii înapoi
i nu te-ai uitat,

i nu m-ai vzut
Cum Ursc infernul dup mine,
Halci de întuneric
Un clopot îi hohotete bronzul,
Pui de vînt,

încleindu-mi-se tenace de tlpi.
Ce-mi pun la cale iarna,M despletesc, m dezbrac.
Drumul, cîrda cu noaptea,M împiedic.
Asud.
Peste picioarele moarte
îmi iruie anii,

Muli laolalt.

Cineva rîde

Dintr-un corn abundent.
Bocesc cu gîndurile

i strig cu dinii
i ard de tot

în acorduri de lir.

Doina Felicia MIHOC

p
—

•

Mi-e dor de tine

._.. Ca de o cas

o — în care intri seara.

zz E cald i miroase simplu

E — A igri proaspete

M i a carte neînceput.
Obiectele sînt somnoroase,

—

—

I Coniacul din pahar—
N A i aipit.

—
T

Degetele veacului— Apas—

.

|

Pe butonul soneriei.

.

M Nu deschidem.— Ana HOMPOT

NAUFRAGIAI ÎN PUMVARÂ
A euat corabia zpezilor
pe cel mai verde rm al pmîntului.
Noi sîntem naufragiaii ei,

Tu Robinson Crusoe
i eu Vineri,

cu toate c insula a rmas
unic în Univers.
Nu ne mai vine nimeni în ajutor,

nici chiar porumbelul lui Noe
sau vreuna din navetele spaiale.

Se întind între noi
toate mrile i oceanele

i o prea grbit puritate a sentimentelor.

Ion PODOSU
<WWWVWWWV<WWWWWVWrtVWVWtfWWW<WWWWWWi
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corespondenii notri
(urmare din pag. a 15 a)

Un astfel de om este i Elena
Cazan, fost angajat a filia-

lelor Braov i Ploieti, care,

dei pensionar, în fiecare sp-
tmîn, mai precis în fiecare

zi de mari vine la cercul de
lectur al pensionarilor, citin-

du-le acestora împreun cu

instructorii, diferite lucrri li-

terare. Ajutorul dat de ea pe

aceast linie a fost întotdeauna

deosebit, dar în prezent, cînd

filiala nu are instructor cultu-

ral, acest ajutor ne este de i
mai mare folos. Din felul în

eare ea îi ajut pe nevztori,
am îneles c prietenia sa fa
de membrii filialei izvorte
dintr-o profund generozitate.

Ne facem un punct de onoare
din evidenierea atitudinii sale.

Pentru eforturile depuse,
cît i pentru statornicele-i sen-

timente, îi mulumim din sufkt.

Ioan Cozma
*

Clui-Napoca. Prof. Vasile A-
damescu de la coala general
special din localitate ne-a tri-

mis spre publicare un material
intitulat „In memoriam — pro-
fesoara Flori ca Sandu". Revista
a inclus un astfel de material
la vremea respectiv, aa c nu
mai putem reveni decît cu acea
parte care se refer la relaiile

autorului cu distinsa profe-
soar :

„Incepînd din toamna anului
1955, cînd am fost adus de a-

cas, din comuna Porcea, la

coala din Cluj, profesoara Flo-
rica Sandu a lucrat cu mine
apte ani, pîn în 1962, Ia pen-
sionare. Ea m-a ajutat mai mult
decît mama mea, care a murit
în august 1946, cînd aveam doar
doi ani. M-a demutizat, m-a e-

ducat i instruit pe calea adec-
vat a umanizrii mele, spre bi-

nele i fericirea ni2a. Ea m-a
învat s vorbesc oral, s-mi
însuesc scris-cititul în cele pa-
tru sisteme de scriere (braille,

klein, hebold i dactilografie),

aceasta din urm continuînd-o

18

cu profesoara Paraschiva Popa,
pentru a putea comunica cjj

toi cei din jurul meu. Printr-o

munc enorm, neobosit i pli-

n de druire, ea a reuit s
tac din mine ceea ce sînt azi :

un om util societii noastre.

Profesoara Florica Sandu m-a
luat cu ea peste tot, în dife-

rite excursii, atît în împrejuri-
mile oraului Cluj-Napoca, cu
i prin ar, pentru ca s cu-

nosc realitile direct. De ase-

menea m-a dus în vizit la ru-
dele, prietenii i cunoscuii ei

din Cluj, Nsud, Braov etc.

In absena vzului i auzului,

mi-am dezvoltat foarte mult cu
ajutorul fostei mele profesoare,

celelalte simuri rmase valide:

vibrotactil, termic, olfactiv etc.

Munca plin de rbdare, dra-

goste i perseveren pe care a

desfurat-o fosta mea profesoa-

r cu mine în procesul de in-

struire i educare a fost cunos-
cut i apreciat de numeroi
specialiti defectologi, din ar
i din strintate.
Dup absolvirea colii, apoi

a liceului i a studiilor superi-

oare, ca i în primii ani de
munc cu fotii mei elevi dublu
deficieni senzoriali, profesoara

Florica Sandu a continuat sm viziteze i s m îndrume
cu sfaturi competente în legtu-
r cu actuala mea munc i via-

. De asemenea, în timpul e-
derii la Braov, am purtat cu ea

coresponden pîn în ultima

vreme".
*

Constana. La clublul filialei

s-a desfurat o aciune cultu-

ral-educativ dedicat eveni-

mentelor srbtorite în luna ia-

nuarie 1988. Instructorul cultu-

ral, Aurelia Pisic a prezentat

o expunere intitulat „Tovar-
ul Nicolae Ceauescu, erou al

pacir
Florian Punete

în cadrul unei aciuni cultu-

rale organizat de filial a fost

prezentat un material intitulat

„Eminescu i marea". Materia-
lul respectiv, aprut în revista

„Tomis", a fost apreciat de ne-
vztori, tema fiindu-le mai pu-
in cunoscut.

Ion Pduraru

Cu prilejul împlinirii a 75 de

ani de la moartea poetului Pa-
nait Cerna, la clubul nevzto-
rilor din localitate s-a desfu-
rat o sear literar dedicat po-

etului dobrogean. Cu acest pri-

lej a fost organizat un moment
poetic cu cele mai reprezenta-

tive creaii ale lui Panait Cerna.

Au recitat : Alexandru Papa,

Ion Pduraru, Eugen Casian,

Ion Dinc, Panaite Diaconu i
Aurelia Pisic.

în continuare s-a desfurat
un concurs, care a avut ca te-

matic viaa i activitatea poe-

tului. Au participat 9 concu-

reni. Cele mai multe rspun-
suri exacte au fost date de Vlase

Huzum, Gh. Banciu i Dumitru
Ciobanu. Am remarcat prezena

la concurs, pentru prima dat a

tînrului absolvent, P. Diaconu.

Aciunea s-a încheiat cu o

reuniune tovreasca.
Eftimie Gigica

*

Ca urmare a colaborrii fili-

alei cu Biblioteca judeean
Constana, la clubul nostru a

avut loc o întîlnire a nevz-
torilor din localitate cu scriito-

rul Constantin Cioroiu, de la bi-

blioteca amintit, care a scris

mai multe lucrri referitoare la

Constana i Dobrogea. El a

vorbit celor prezeni despre lu-

crarea sa intitulat „Cltori
strini la Pontul Euxin".

Eugen Casian
*

Craiova. La clubul nevzto-
rilor din localitate a avut loc

o sear literar, dedicat perso-

nalitii lui B. P. Hadeu.
Prof. Nicu Eni ne-a vorbit

despre viaa i activitatea mare-
lui om de cultur. Expunerea

a fost exemplificat cu lecturi

din poeziile lui Hadeu, articole,
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fragmente din lucrrile de pro-
z .a.

La sediul filialei a avut loc

concursul „Recunoatei poe-
zia ?", dedicat marelui nostru
poet M. Eminescu.

Cei trei concureni : Ion Giu-
lea, Ion Bdosu i Marin Sandu
au dat rspunsuri corecte i au
recitat cu sensibilitate din ver-
surile poetului.

Elena Giulea
*

Am petrecut o sear de neui-
tat, o sear în care sufletele

noastre au pornit pe urmele
„Luceafrului", prin „Povestea
codrului", s-au îmbtat cu mires-
me de tei, au simit, vrjii, tai-

na lacului albastru... Vocea cal-

d, învluitoare a prof . Nicu Eni,

îndrgostit de poezie, ne-a a-

mintit c Eminescu este o sta-

re de spirit, c el triete în

fiecare din noi din clipa în care

i-am înles fiorul pornit dintr-o

inim generoas, dintr-o purita-

te de nebnuit a întregii sale

fiine, la fel de rar ca geniul
su creator.

La reuita acestei seri, la cre-

area atmosferei de vis i poezie
au contribuit Ioana Fertu, Ana
Opriescu, Ion Bdosu i in-

structorul cultural principal L.

Rezeanu.
Ion Bdosu

*

Galai în cadrul filialei noas-
tre s-a inut o expunere avînd
ca tem : „Viaa revoluionar a

tovarului Nicolae Ceauescu".
Materialul a fost prezentat de
G. Popa, lector la coala de par-
tid din localitate.

Elena Roman

In august 1986 a luat fiin
o secie de cartonaje în cadrul
IJPIPS-Vrancea, cu 8 muncitori
nevztori. în prezent, numrul
lor se ridic la 17.

De la înfiinarea seciei,

ne-am bucurat i ne bucurm
de grija cu care sîntem încon-
jurai de conducerea filialei. To-
varii Micu Urse, preedinte,
Elisabeta Selin, instructor prin-

loana Fertu — cea mai bun recitatoare a Filialei Craiova, pe 1988

cipal organizatoric-social i
Hristache Postolea, instructor

cultural-sportiv ne viziteaz cu
regularitate i ne ajut în toate

problemele, inclusiv în cele de
familie.

Astfel, ca urmare a demersu-
rilor fcute am obinut un apar-
tament de patru camere i de-
pendine, la bloc, destinat dor-

mitoarelor comune, (fete i b-
iei). Aceste dormitoare sînt do-

tate cu mobilierul i eazarma-
mentul necesar. De asemenea,
au fost dotate cu aragaz nou i
frigider, în scopul crerii unor
condiii de via cît mai bune
celor 7 nevztori cazai.
Conducerea filialei a sprijinit

de asemenea i familiile de ne-
vztori pentru obinerea locu-

inelor la bloc. în acest scop,

am fost ajutai de Vasile Crin-
tea, secretar al consiliului popu-
lar al judeului Vrancea. S-au
obinut nou apartamente. Prin-
tre cei care au primit, m-am
numrat i eu i colegul meu,
Gh. Bratu'.

Cu aceast ocazie inem s
mulumim tuturor celor care au
contribuit la îmbuntirea con-
diiilor noastre de via i mun-
c.

Ion Mnil
Focani

Muncitorii nevztori din sec_

ia de cartonaje a Coop. de in-

valizi „înfrirea" — Galai au
srbtorit „Ziua femeii" într-un

cadru festiv.

Au fost evideniate i felici-

tate toate femeile din secie,

care prin munca i strdania lor

au adus o contribuie importan-
t la realizarea i depirea pla-

nului de producie.
Ilinca Mocanu

*

Iai. în cadrul unei duminici
culturale, s-a desfurat la fi-

lial un concurs fulger intitu-

lat : „Unirea — naiunea a f-
cut-o". Concursul a avut carac-

ter omagial, fiind dedicat Uni-
rii Principatelor Române i s-a

bucurat de o larg participare

din partea membrilor notri.

Dup concurs au fost organiza-

te jocuri distractive.

Constantin Cantea
*

Tot la Iai a avut loc o con-
ferin cu tema : „O via de-

dicat fericirii poporului, idea-

lurilor nobile ale socialismului

i pcii în lume", conferin în-

chinat zilei de natere a tova-

rului Nicolae Ceausescu, se-

cretarul general al partidului,

preedintele, republicii. Dup
conferin s-a desfurat o sea-

(contiuuare în pag. a 26-a)
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Au aprut pe pia, prin 1926,

cred; c, dup cit mi-aduc a-
minte, eram prin clasa a IV-a
Au constituit atunci o mod, can
a ptruns cu furie în lumea ti-

neretului, mai ales a elevilor.

Cu feele lor de pinz i tlpi-
le de cauciuc, erau uori, pl-
cui la vedere i mult mai ieftini.

Au aprut atunci doar dou cu-

lori, albi i gri. j
Toi adolescenii, mai ales e-

levii de liceu i de coli comer-
ciale, cci acestea erau mai în-

semnate pe atunci în Bucureti
— au tbrît pe capul prinilor,
s le cumpere neaprat tenii.

La liceul nostru de fete „Re-
gina Mria" se cerea cu deose-

bit strictee respectarea unifor-

mei, care consta dintr-o rochie

din atic, în dungulie subiri, al-

be i negre, gulerae i manete
albe, brodate de mîn cu un mo-
del uniform, pantofi i ciorapi

negri si vara plrioare cu bor

tighelii, din acelai material cu

orul.
Cînd a aprut prima elev, care

era din clasa noastr, a IV-a B,

cu tenii gri în picioare, a fost

chemat imediat la cancelarie,

dojenit i invitat s plece aca-

s i s nu mai revin decît în-

soit de prini.
A revenit plîngînd în clas,

ca s-i ia servieta i ,însoit

de pedagog, care a condus-o

pîn la poart.
Biata Manoliu Florica. Ea îi

minise prinii c se d voie

la coal cu tenii, ca s-i deter-

mine s i-i cumpere.
Acas, i-a spus mamei adev-

rul i a înduplecat-o s vin a

doua zi la coal i mai ales s
nu-i spun nimic tatlui su. care

era tare sever.

Teniii aceia gri se asortau gro-
zav cu orul-uniform i, cum
mrturisea Florica, parc zburat
în ei, atît erau de uori. Nou,
colegelor ei de clas, ne-a pl-
cut nepus de mult, dar o vzu-
ser i multe eleve din alte clase,

aa încît, a doua zi, cînd Florica
a venit cu mama la coal pen-
tru a fi reprimit la cursuri, un
sfert din totalul elevelor, dac
nu i mai multe, veniser încl-
ate cu tenii gri.

Scandal mare. Profesoarele-di-
riginte s-au rspîndit fiecare pe
la clasele lor, chiar dac n-aveau
ore, probabil trimise de direc-
toare, s controleze i s trimi-
t imediat acas pe toate coche-
tele i neserioasele care se in
de mod, în loc de învtur.
Lacrimi, observaii în cataloage,
bocete $i drumul spre cas, dup
prini.
Cîteva din clasa noastr obser-

vînd mai din timp ce-ar putea
s se întîmple, se pitiser la clo-
sete, pe dup dulapuri, pe sub
scri cu învoiala femeilor de ser-
vici, apoi, revenind la clas, con-

AURELIA DODU:

TENISII
veneau cu colegele s le împru-
te pantofii lor negri, dac erau
chemate la tabl.
Unele din cela trimise acas, au

rmas prin ora s mai uite de
necaz privind pe la vitrine sau
plimbîndu-se prin parcuri, pîn
la ora cînd normal ar fi trebuit

s ajung acas.
Faptul c erau multe în situa-

ia aceasta le da curaj. Cele mai
multe n-au spus nimic acas,
dar a doua zi au venit la coa-
l cu pantofii negri în pachet i,

în apropierea colii intrau în cîte

un gang sau curte i-i schimba
înclmintea. Cînd plecau de la

coal, plecau înclate reglemen-

tar i dup ce ieeau din curtea

liceului, pe la coluri îi încl-
au iar vrjiii tenii.

în zilele urmtoare, noi i noi

eleve, clcau obligaia de a pur-

ta corect uniforma. Teniii erau

fermecai. Cine apuca s-i pun
o dat în picioare, nu se mai pu-

tea despri de ei.

Dup vreo douâ-trei sâptmîni
de scandaluri, care au tulburat

serios desfurarea procesului de
învmînt s-a inut o conferin-

cu prinii pe tot liceul, la

care, acetia au reuit s con-

ving direcia i cadrele didacti-

ce s accepte purtarea teniilor

cu uniforma, avîndu-se în vede-
re c sînt potrivii pentru ano-

timpul clduros mai ales c sînt

i mai ieftini.

Toate fetele aproape i-au cum-
prat tenii gri, dar între tenii
i orul de uniform, forma o
not brutal de inestetic, cio-

rapii negri din bumbac.
într-o zi, o elev a venit în-

clat cu ciorapi gri, Vai, cît

de frumos îi veneau ! Ce frumoa-
s ar fi fost uniforma cu cio-

rapi gri la fel cu teniii. Dar cio-

rapii gri n-au fost acceptai de
coal sub nici un motiv. Pur-
tarea acestor ciorapi a fost con-
siderat categoric o preocupare
de lux, de cochetrie exagerat,
care îndeprta fetele de la so-

brietatea necesar învturii.
Povestea ciorapilor gri interzii

atît de categoric la liceul nostru,

s-a transformat în adevrate tra-

gedii, mai ales la clasele mari.
Eliminri, la început pe cîte o

zi, apoi cîte dou, trei zile i
chiar i pe cîte o sptmîn la

recidive repetate. Cîte plînsete,

cîte intervenii la cancelarie. Au
aprut i articole prin gazete,

unele pro i altele contra ciora-
pilor gri, ia eleve. Direcia i
corpul didactic ale liceului nos-
tru au rmas neînduplecate.

Piaa era plih- de tenii i
ciorapi gri, de aceeai nuan.
Ce frumos ne-ar fi stat la uni-
forma noastr ! Cu ochii de-a-
cum, aproape c nu înelegem
lipsa de sim estetic sau poate
rutatea care se ridica între pro-
fesori i elevi ca un zid.

Cea mai mare parte a fetelor
s-a resemnat pîn la urm.
Mergeau de-acas la liceu i îna-
poi cu tenii gri i cu ciorapi ne-
gri. Dar erau i unele care nu
voiau s se supun msurilor lua-
te împotriva simului estetic.

Erau aa-zisele „cochete" ale
colii. Aveam i noi în clas cî-

teva, pe Florica Manoliu, de ex-
emplu.

Pleca de-acas cu ciorapi gri

în picioare i cu alii negri în

serviet. Aproape de coal i-i
schimba, astfel intra în coal
corect îmbrcat. La plecare i-i
schimba pe cei negri cu cei

gri i aa pe drum în afara co-
lii ea era mereu drgu îmbr-
cat. Complicat treab i cu
risc, mai ales la plecare. Aveam
dou pedagoge. Una forma rîn-
dul, dou cîte dou, în curte,

cealalt colinda clasele ca s
goneasc elevele i mai cu sea-m s le împiedice s se gteas-
c prea mult ; cînd prindea vreu-
na cu oglinda, era jale.

Florica fugea sub scar. Lo-
cul acela era amenajat pentru
pstrarea uneltelor de curenie
ale îngrijitoarelor i era acope-
rit cu un perete de scîndur,
frumos montat i vopsit. De obi-
cei, acest loc trebuia s stea
încuiat cu lactul, cci mai
servea i ca ascunztoare pentru
întîrziaie sau fugite de la ore.

îngrijitoarele nu prea respec-
tau aceast dispoziie, c le mai
îneîntau i pe ele domnioarele
eleve cu bomboane sau cu cioco-
lat.

Acolo se ducea i Florica de-i
schimba ciorapii la plecare i
cînd pedagoga din curte pleca,
se terminau rîndurile, fugea i
ea spre poart.

într-o zi, Tanti, una din poz-
naele clasei noastre i-a preg-
tit o fars. în timp ce Florica era
ascultat la geografie i deci era
la tabl i în faa hrii.
Tanti i-a scos din pacheel cio-
rapii gri i i-a pus alii negri
la loc. La sfîritul orelor, Florica
s-a dus la locul obinuit, sub
scar, s se schimbe de ciorapi.
Acolo era întuneric bezn, cci
trebuia s in ua închis pen-
tru a nu risca s fie surprins
de una din pedagoge. i-a schim-
bat ciorapii i, cînd a aflat de
la femeia de servici c nu mai
era rînd, a ieit i a zbuqhit-o
spre poart... în strad abia a
observat.

(continuare în pagina a 24-a)
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IULIAN POPOVICI - un

strlucit geometru român

S-au împlinit, în ianuarie,

50 de ani de la naterea lui

Iulian Popovici, cel care prin

întreaga sa activitate, s-a

impus în cercetarea matema-
tic româneasc, cu contribu-

ii de o deosebit însemn-
tate.

S-a nscut la 21 ianuarie

1938, în localitatea Turche,
acum oraul Scele, judeul
Braov. Dei lipsit de vede-
re, inteligena sa sclipitoare,

pasiunea i perseverena cu
care a muncit l-au ajutat s
devin unul dintre cei mai
remarcabili geometri din a-
ra noastr.

Cu Iulian Popovici s-a re-

petat — o spunem cu triste-

e — o situaie asemntoa-
re cu cea a marelui matemati-
cian Pontreaghin, care i-a
desfurat o bun parte a
activitii, în situaia de ne-
vztor.
A urmat coala general

i liceul la Ploieti, remarcîn-
du-se prin rezultatele ob-
inute la matematic i fizic.

S-a înscris apoi la Faculta-
tea de matematic i fizic
din Bucureti, secia matema-
tic, pe care a absolvit-o în

1962, fiind ef de promoie.

Ca student, a participat ac-

tiv la cercetrile tiinifice

din facultate, publicînd pri-

mele rezultate originale înc
din acei ani.

Dup absolvirea facultii a

fost repartizat la Institutul

de matematic, unde i-a des-
furat activitatea pîn la

sfîritul vieii.

Iulian Popovici a publicat
peste 60 de lucrri tiinifi-
ce, apreciate atît în ar, cît

i în strintate, pentru o-
riginalitatea lor i valoarea
rezultatelor. El deine anu-
mite prioriti pe plan mon-
dial în teoria algebrelor
CLIFFORD generalizate, in

teoria spinorilor i în relati-

vitatea tahionic.
A obinut titlul de doctor în

matematic în 1969, avînd
conductor tiinific pe acad.

prof. dr. doc. Gn. Vrînceanu.
Pentru rezultatele sale va-
loroase din teoria pentadi-
mensional a gravitaiei i
electromagnetismului, Iulian

Popovici a fost distins cu
premiul „Gh. ieica" al A-
cademiei R.S.R., pe anul
1976.

Studiind algebrele Clifford,

el a elaborat cea 10 lucrri
în acest domeniu, multe din-

tre ele fiind în momentul
de fa lucrri de referin
pentru cei ce abordeaz acest

subiect. Prin lucrrile lui

au fost cunoscute, pentru
prima dat în ara noastr,
rezultatele privind algebrele
31ifford generalizate. Semina-
rul inut pe aceast tem la

Institutul de matematic, în

1966 a atras un mare numr
de cercettori i cadre di-

dactice de la Facultatea de
matematic.

Teza sa de doctorat intitu-

lat „Proprieti afine i
riemmaniene ale unei teorii

generalizate a spinorilor" a
oferit materialul necesar pen-
tru scrierea primelor capitole

ale monografiei „Graduri
simple Jordan i Lie, conside-
rate în geometria diferenia-
l" publicat la Editura Aca-

demiei R.S.R., în 1971. A-
ceast monografie a fost ci-

tat de J. Nono i K. Yosida

ca lucrare de baz în dezvol-

tarea teoriei algebrelor Clif-

ford generalizate.

Regretatul academician Gh.
Vrînceanu, cel care a condus
geometria româneasc mai
bine de 40 de ani, formînd
generaii de matematicieni i
oameni adevrai, aprecia în

mod deosebit pe tânrul su
elev i apoi continuator. Iat
ce scria în referatul prezen-

tat cu ocazia susinerii tezei

de doctorat de ctre Iulian

Popovici : „Originalitatea te-

zei de doctorat const în fap-

tul c se pun bazele unei

teorii generalizate a spinori-

lor, în cadrul creia o parte

din rezultatele clasice cap-
t un coninut mai cuprinz-
tor. Importana acestei teo-

rii este dat i de consecine-

le ei în alte domenii ale ma-
tematicii, cum ar fi : teoria

gradulrii algebrelor i geo-

metria spaiilor cu conexiu-

ne afin".
O alt direcie de cercetare

abordat de el a fost cea a

relaiilor între geometria di-

ferenial a spaiilor cu cone-

xiune afin i algebre. i în

acest domeniu spiritul su
novator a adus multe rezul-

tate deosebite, primul fiind

fr îndoial, cel consacrat

globalizrii noiunii de cone-

xiune.

A colaborat cu catedra de fi-

zic din Institutul politehnic

din Bucureti, în domeniul
relativitii. In cadrul acestei

colaborri a realizat mai mul-
te lucrri consacrate teoriei

lui Alexandrov-Zeeman.

Iulian Popovici a fcut par-

te de asemenea dintr-un co-

lectiv pentru redactarea u-

nui manual de geometrie eu-

(continuare în pag. a 24-a)
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LIVIU IACOB LUPEA-dinstins

înainta al tiflopedagogiei

româneti

Tiflopedagogiei româneas-
c începe s se afirme cu
adevrat abia dup primul
rzboi mondial, cind absol-

venii cursurilor de pedago-
gie, organizate din 1923/1924,
pe ling Facultatea de lite-

re i filozofie din Cluj i-au
început activitatea la cate-

dr.
Intre cei care i-au adus o

contribuie important in

procesul de invmint al ne-
vztorilor în aceast peri-

oad a fost i profesorul Li-.

viu Iacob Lupea, cadru di-

dactic cu mult experien
în instruirea i formarea e-

levilor din clasele mici.

S-a nscut la 15 martie
1898, în satul Obreja, comu-
na Mihal, judeul Alba. La
vîrsta de 5 ani, contracteaz
o infecie la ochiul sting i
este internat într-un spital

din Cluj, unde îi pierde ve-

derea la ambii ochi.

La 8 ani, în 1905 este în-

scris de bunicul su, înv-
torul Filip Lupea, la coala
de copii fr vedere din Clui.

In pofida condiiilor orele

din coal, este remarcat, în-

drumat i pregtit, absolvind
cu rezultate foarte bune
cursul primar. Înva apoi
meseriile de împletitor de
nuiele din rchit i pe cea
de perier.

La absolvire, Liviu Iacob
Lupea a fost încadrat ca

maistru de lucru manual. In

aceast funcie îl gsete Ge-
orge Halarevici, cînd preia

conducerea colii din Cluj,

dup dezmembrarea imperiu-
lui austro-ungar. El îl remar-
c pentru calitile sale : in-

teligent ascuit, aptitudini

deosebite de orientare i mo-
bilitate, întreprinztor i dor-
nic de relaii sociale ample.

Ulterior, îl aflm înscris la

Scoal normal de învtori

din Blaj, unde obine, în

1921, dup studii cu care îi
uimete dasclii, diploma de
învtor. In acelai an, în
septembrie e numit în func-
ia respectiv la coala de
nevztori din Cluj, care în

acea perioad funciona în

comuna Sîncrai, judeul Alba.

In anul colar 1923—1924
se înscrie ca student la Fa-
cultatea de litere i filozof'e

din Cluj, unde urmeaz
cursurile de profesori medi-
co-pedagogi, nou înfiinate,
pentru a se asigura cadrele
didactice de specialitate nece-
sare colilor d° deficieni.

In 1926, la terminarea
cursurilor este numit profe-
sor medico-pedaqog la coa-
la din Cluj, unde va funci-
ona fr întrerupere pîn la

moartea sa, în ianuarie 1953.

coala de nevztori dhi
Cluj, fiind organizat dup
modelul colilor germane, cu
planuri de invmint, pro-

grame colare i manuale
speciale, corespunztoare de-

ficientei respective, a iniiat

o aciune de întocmire a unor
noi programe i manuale în

aceast direcie.

Profesorul Liviu Iacob Lu-
pea a avut sarcina s elabo-

reze programele pentru cla-

sele I i II, la citire, scriere

si activiti intuitive de mo-
bilitate i coordonare a mo-
tricitatii. Din analiza aces-

tor programe reiese cunoa-
terea, profund de ctre au-
tor a potenialului de care

dispune copilul mic nevz-
tor, a deficienelor de com-
portament ale acestuia la ve-
nirea în coal, precum i
msurile educative i forma-
tive compensatorii, pe care
coala trebuie s le aplice

prin planuri i programe de

invmint în procesul in-

structiv-educativ. A elabo-
rat un abecedar pentru clasa
I i o carte de citire pentru
clasa a Il-a, împreun cu
profesoara Florica Sandu,
manuale care s-au editat de
mai multe ori. Abece-
darele elaborate ulterior au
avut la baz aceleai princi-

pii folosite de profesorul L.

I. Lupea.
O contribuie preioas a

avut-o în consiliile pedagogi-
ce. Ca pedagog cu mult ex-
perien i cu un dezvoltat
spirit de observaie a susi-
nut necesitatea dirijrii acti-

vitilor colare la copiii din

clasele mici, ctre mobilitate,

interes pentru intuiia lucru-

rilor i fenomenelor, orien-

tare în spaiu, activiti com-
pensatorii i formative.

O munc deosebit a de-

pus-o în perioada cînd o par-

te dintre elevii colii din

Clui. în urma dictatului de

la Viena, din 1940, au trebuit

s prseasc coala i s
continue cursurile la Asez-
mîntul pentru ocrotirea orbi-

lor clin Timioara. A organi-

zat i condus secia elexnlor

refugiai, predând la mai mul-
te clase, pîn în 1945. cînd

s-a întors cu elevii la scoal
din Cluj. A confecionat ma-
terial didactic, a transcris cu

mina manuale colare i li-

teratur, pentru a asigura în

acei ani grei desfurarea
unui proces de invmint e-

ficient.

A fost un susintor îndîr-

jit al însuirii de ctre nev-
ztori a unei meserii i a in-

seriei lor sociale prin mun-
c.
Ca cetean, i-a plcut s

triasc o via bogat. Frec-

venta teatrele, opera i avea
multe relaii cu cei cu ve-

dere. A ajutat muli studeni

sraci s ocupe posturi de

pedagogi la coal (între care

i subsemnatul), i-a îndrum.at

i sftuit cum s-i desf-
oare activitatea în legtur
cu problemele copiilor nev-
ztori.

Prof. I. MARCU
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TURA * Ghid terapeutic w
Dr. Cr. STEFANESCU

NEVRALGIA DE TRIGEMEN (continuare

din numrul trecut)

Alte indicaii : sportivi i artiti (crete acu-

itatea vizual) — tonifiere.

— ,,Marea scobitur" — S 6, situat la uni-

rea verticalei ce trece prin pupil (bolnavul

privind înainte) i orizontala ce trece pe sub
nas — dispersie. Alte indicaii : sinuzit maxi-
lar — dispersie sau tonifiere, în funcie de

caracterul energetic.
— ,,Valea adunrii" — VB 8, situat la o

msur deasupra marginii superioare a urechii
— dispersie.

— „Poarta urechii" — TF 23, situat în sco-

bitura din faa urechii, ce se formeaz cînd

se deschide gura — dispersie.

— „Bambui în grmad" — V 2, situat la

extremitatea intern a sprîncenei — dispersie.

Alte indica ii : strabism — tonifiere.

OBEZITATEA
Statisticile arat c obezii sînt candidai la

insuficien cardiac, hipertensiune arterial,

ateroscleroz, boal atrozic sau infecii, diabet.

Ereditatea joac un rol important în transmi-
terea predispoziiei depunerii de grsimi. Su-
praalimentarea este prima cauz a obezitii i
de aceea un proverb indian recomand ca „mîn-
carea de diminea s o consumi singur, pe cea

de la prînz s o consumi cu prietenii, iar pe
cea de sear s o dai dumanului".
Conform ciclului zilnic al energiei, ar trebui

s mîncm o dat pe zi, cel mai indicat timp
în acest scop fiind prima jumtate a zilei, în-

tre orele 10—13. Vechii peri care s-au dove-
dit, prin rzboaiele purtate, a fi foarte puter-
nici, mîncau o dat pe zi, iar filozoful Socrate,

considera pe cei care mnînc mai mult de
dou ori pe zi barbari. Medicina tradiional
spune c mîncînd puin, dar mestecînd mult,
ajutm la buna absorbie a energiilor din ali-

mente.
Pofta de mîncare exagerat poate fi redus

prin stimularea urmtoarelor puncte :

— „Plat crunt" — S 45, situat ling un-
ghia degetului II — de la picior, ctre faa
extern a degetului — tonifiere (cu unghia).

Alte indicaii : indigestie, edeme-tonifiere.
— „Foarta spiritului", situat în foseta tri-

unghiular de pe pavilionul urechii — tonifiere

(cu unghia).
— „Punctul foamei", situat in faa urechii

pe obraz — tonifiere (cu unghia). Fentru eli-

minarea lichidelor în exces, ceea ce de ase-

menea ajut slbirea, vom apela la punctul
denumit sugestiv,
— „împrirea apelor" — VC 9, situat la o

msur deasupra ombilicului. Acesta mai este

cunoscut sub denumirea „Punctul taliei" — to-

nifiere. Alte indicaii : edeme — tonifiere.

In cazul obezitii, datorit unor boli ale

glandelor cu secreie intern (ovar, tiroid, hi-

pofiz), este bine ca tratametnul s fie dirijat

de medic. Se recomand a nu se folosi diure-

tice în acest scop i mai ales amfetamine sau
alte produse medicamentoase care pot fi peri-

culoase organismului.
OBOSEALA

Oboseala este un semnal de alarm care ne
anun c rezervele organismului sînt pe cale

de epuizare. Oboseala fizic se manifest prin

dureri de cap i în tot corpul, scderea aten-

iei, întîrzierea reflexelor. Exist i o oboseal
normal care apare dup o zi de munc i dis-

pare dup odihn, în special dup cele opt ore

de somn.
Oboseala permanent ooate fi un simptom

al unor boli ca : tuberculoza, hepatita, cance-

rul etc. Mai exist i o oboseal psihic de-

numit „astenie" care, datorit unui mod de
via nefiresc, stresurilor zilnice, consumului
de alcool, cafea i tutun, cunoate în ultimele

decenii o freceven foarte crescut. O ast-

fel de oboseal se caracterizeaz prin : du-
reri de cap, insomnie, scderea capacitii
muncii intelectuale, iraseibilitatea sau, din

contr, apatie.

Pe lîng tratamentele cunoscute, medicina
tradiional oare consider oboseala consecin-

a dezechilibrului energiilor Iang i Wei, re-

comand stimularea urmtoarelor dou punc-
te :

— „Palatul celor o sut de oboseli" — VG
13, situat sub vertebra I dorsal (deasupra sa

se afl vertebra cea mai proeminent — ver-
tebra a VH-a, cervical) — tonifiere.

Oboseala fizic i psihic mai beneficiaz
de stimularea punctului denumit „Al treilea

interval" — S 36, situat la trei msuri sub
vîrful rotulei, între cele dou oase ale gam-
bei (tibia i peroneul) — tonifiere. Acest punct
poate fi stimulat i cu ajutorul unei igarete
aprinse, apropiate la 1 cm de piele, cu grija

de a nu produce arsuri. Unele triburi indiene
din America tatueaz acest punct pentru a
putea fi mai uor reperat i stimulat. Pentru
oboseala fizic i psihic se va masa i rd-
cina nasului.

PALPITAIILE
Palpitaiile (bti sau lovituri neregulate în

regiunea inimii) sînt uneori însoite de ame-
eli i senzaii de „sfîreal". Ele apar dup
un consum de ceai, cafea, alcool sau fumat
excesiv. Mai sînt semnalate palpitaii cu oca-

zia pubertii, menopauzei, bolilor de stomac,
bolilor glandei tiroide, aerofagiei. Cînd sînt

de origine cardiac ele sînt însoite de tulbu-

rri de ritm, observate pe electrocardiogram
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i de aceea este necesar ca atuncie cînd palpi-

taiile se repet, s se consulte medicul.
Dup medicina tradiional, palpitaiile se

datoresc unui dezechilibru energetic în meri-
dianele vase-sex i cordului.

Stimularea unor puncte de pe aceste meri-
diane poate duce la echilibrarea energiilor, deci

la dispariia acestor bti de inim.
Primul punct denumit „Poarta vîlcelei" —

VS 4, situat la 5 msuri deasupra mijlocului

pliului pumnului va fi masat prin dispersie.

Al doilea punct „Foarta spiritului" — C 7,

situat la extremitatea intern a pliului pum-
nului — de asemenea — dispersie.

Un alt punct, eficient pentru reglarea siste-

mului nervos vegetativ, este „Mlatina vîn-
turilor" — VB 20. situat în regiunea cefei, ne
orizontala ce trece pe sub lobul urechii, în

scobiturile de sub protuberantele (proeminen-
ele) occipitale — dispersie.

PARALIZIA FACIALA
Aceast suferin se produce în urma lez-

rii nervului facial, pe traseul su. Dup se-

diul leziunii, paralizia poate fi „total", cînd
toate micrile jumtii feei sînt absente i
i „parial", cînd bolnavul mai poate încrei
fruntea i mica pleoapele pe partea bolnav.
Paralizia total, denumit i „periferic", de

cele mai multe ori este de origine infecioas,
în timp ce paralizia parial 'Sau- „central"
este cauzat de o hemoragie, tromboz sau
tumori cu localizare cerebral.
Ambele forme necesit un tratament cît

mai precoce, pentru a se preveni instalarea

unei contracturi musculare, uneori ireversi-

bil.
Tratamentul prin presopunctur const din

masarea urmtoarelor dou puncte :

— „Poarta urechii" — TF 23, situat în sco-

bitura din faa urechii, ce se formeaz cînd

se deschide gura — tonifiere.

— „Marea scobitur" — S 6, situat la uni-

rea verticalei ce trece prin pupil (bolnavul

privind înainte) i orizontala dus pe sub nas
— tonifiere.

Se va executa apoi un masaj la nivelul fe-

ei, dup cum urmeaz :

a. — din unghiul maxilarului inferior pîn
în dreptul buzelor '.

b. — din unghiul maxilarului inferior pîn
în mijlocul obrazului

;

c. — din unghiul maxilarului inferior pîn
în faa urechii.

Toate aceste manevre vor dura 10 minute,

fiind la început destul de blînde. edinele
se vor repeta de 3 ori pe zi, fr a se neglija

gimnastica recomandat de medicul specialist.

IULIAN POPOVICI

(urmare din pag. a 21-a)

clidian plan. O versiune
îmbuntit a acestui manu-
al se adreseaz studenilor,
în vederea practicii pedago-
gice, profesorilor de liceu i
elevilor cu înclinaii spre

matematic.

Tot pe linia integrrii cer-

cetrii cu producia a parti-

cipat în cadrul unui con-

tract privind calculul de
mare precizie al ariilor pe
elipsoidul terestru, problem
impus de interese de ordin
economic pe plan naional :

lucrri de cadastru, de par-
tajare teritorial, în funcie
de necesitile economice etc.

Munca sa plin de druire,
consacrat atît cercetrii, dar

i formrii unor matematici-
eni tineri constituie un exem-
plu pentru toi cei care l-au

cunoscut i apreciat. înceta-

rea sa prematur din via,
la 21 iunie, 1981 reprezint
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o grea pierdere pentru mate"
matica româneasc. Om de
tiin de mare valoare, per-
sonalitate proeminent în do-
meniul respectiv, Iulian Po-
povici a fost totodat i un
om de o rar modestie, ge-
nerozitate i noblee sufle-

teasc.
Inteligena sa sclipitoare a

fost dublat de o putere de
munc i o voin extraordi-

nar, care l-au ajutat s de-
peasc cu optimism greu-
tile ce i-au stat în cale. El
a luminat minile multora,
druind cu generozitate lu-

min celor ce vd în afar, dar
nu pot ptrunde tainele pro-

funde ale matematicii.

(Prelucrare de Vasile Dr •

gan, cercettor dr. în tiine
matematice, dup articolul

„Iulian Popovici — un str-
lucit geometru român" de
I. Ianos, L. Nicolescu, N.
Soare i A. Turtoi, publicat

în revista „Studii i cercetri
matematice" nr. 34/1982).

TENIII

(urmare din pag. a 20-a)

In sptmîna urmtoare, i-a

pregti o alt fars i mai gogo-

nat. Din pacheelul Florici i-a

scos doar unul din ciorapii gri,

înlocuindu-l cu unul negru, dar
l-a înfurat sub cel gri, astfel

încît, cînd Florica a controlat pa-
cheelul, cci de la prima pc-
leal aa obinuia, a vzut ciora-

pul gri i s-a dus linitit sub

scar... S-i vin ru pe strad,
cînd s-a vzut înclat la un
picior în gri, iar la cellalt în

negru.
Unde mai pui c treceau pe a-

colo i vreo trei biei de la

„Comerul superior".

Dup primul col, apare i
Tanti ca din întîmplare. Ce era

s fac ? Trebuia s-i ajute s
se schimbe... Florica era furioas,
gata gata s i plîng de ciud.
A doua zi, toat clasa a rîs cu

mare poft de pcleala Tanei
i, parc i Florica s-a mai lsat
de cochetrie...
S-apropia cu mari emoii exa-

menul de admitere în clasa a
V-a. Nu prea mai era loc^-. de
glume i mai ales de riscul de
a fi eliminat pentru purtare,
cci aceasta ducea la pierderea
dreptului de înscriere la acest exa-
men.

i/A



l-o boal ocular foarte grav
Dr. AUBEL ROSlN — Policlinica universitar Titan

Ochii sînt aparate optice

de o precizie extrem, dar i
foarte vulnerabili. Spre a-i

pstra în stare perfect o pe-

rioad cît mai mare, în con-
formaia lor exist i un li-

chid intraocular, umoarea
apoas, care umple partea an-
t'rioar a globului ocular,

avînd o funcie de protecie
i de întreinere. Secretat în

permanen, umoarea apoa-
s este evacuat treptat prin-

tr-un filtru situat în unghiul
extern al corneii (fereastra

transparent a ochiului). Dar
i acest filtru poate s încea-

p a funciona prost ; este

momentul în care apare glau-

comul. Ce anume se întîm-

pl ? Umoarea apoas, care

este secretat continuu, nu
poate fi evacuat în cantitate

suficient. Ea crete cantita-

tiv, mrindu-i volumul în

interiorul globului ocular, an-
trenînd o presiune din ce în

ce mai mare asupra nervului
optic, retinei i vaselor sang-
vine. Treptat, fibrele nervoase
al nervului optic, datorit
presiunii exercitate se deteri-

oreaz, antrenînd o diminuare
progresiv a vederii i a cîm-
pului vizual, ce poate duce
cel mai des, lent, la o total
cecitate.

Glaucomul constituie una
din cauzele frecvente ale

pierderii pariale sau totale

ale acuitii vizuale, în spe-

cial la vîrstnici. Netratat,
aceast boal ocular duce la

cecitate într-un interval de
timp variabil, de la cîteva sp-
tmîni, la cîiva ani. Depista-
rea precoce a glaucomului, ur-
mrirea lui dispesarial peri-

odic, cu aplicarea unei tera-

peutici complete, eficace i
raionale, reprezint aspecte
al unei probleme medico-so-
ciale de mai mare importan.
Glaucomul este cel mai ade-
sea o maladie de evoluie len-
t i insidioas ; din aceast
cauz el este uneori diagnos-
ticat cu întîrziere, cînd vede-

rea i cîmpul vizual sînt de-

acum diminuate. El poate fi

primar sau secundar, adic
poate apare pe un ochi cu în-

fiare sntoas (primitiv)

sau pe un ochi suferind, cu
leziuni (secundar).

Fcîncl o scurt prezentare
a manifestrilor apariiei gla-

ucomului primitiv, se remar-
c : forma acut (glaucom
acut), cu un debut brusc, cu
stare de ru general progre-
siv, dureri oculare, uneori in-

suportabile, cu caracter de he-
micranie, localizat de partea

ochiului afectat, însoite de
greuri i vrsturi epuizante,

modificri ale pulsului i res-

piraiei (reflexe de tip trige-

mino-vago-simpatice), stare

de prostaie, adinsmie, dureri

difuze, fr a localiza sediul

lor i fr a atrage în mod
special atenia asupra tulbur-
rilor vizuale, stare care este

deseori cauza erorilor de diag-

nostic. Acuitatea vizual este

mult sczut, se evideniaz
edem palpebral i corneean,

pupila midriatic (de calibru

mrit), cu reflexe abolite, con-
gestie perikeratic (în jurul

corneii), glob ocular dur cu
tensiune ocular în jurul a 100
milimetri mercur. Acteja'st

faz acut poate fi precedat
de o faz prodromal ; înceo-
ri pasagere ale vederii,

cercuri colorate în jurul sur-

selor de lumin, cefalee sub
forma unor nevralgii supraor-
bitare sau migrene banale, in-

dispoziie, inapeten, tensiune
ocular crescut 40—60 mm.
Hg., simptome ce dispar dup
cîteva ore, reapar la intervale

variabile, putînd dup un
timp s fie urmate de atacul

acut de glaucom, descris mai
înainte sau de faza de glaucom
cronic.

Glaucomul cronic, cu insta-

lare lent, progresiv a tensi-

unii oculare, tulburri ocula-
re puin alarmante pentru bol-
nav, se manifest prin : obnu-
bilaii trectoare, itizaii în ju-

rul surselor de lumin, tulbu-
rri precoce de acomodaie,
acuitate vizual i cîmp vizual,

însoite de cefalee i iradiere

supraorbitare i occipitale ce

pot fi etichetate greit ca si-

nuzit, pupila uneori mrit,
tensiunea ocular crescut, la

examenul fundului de ochi re-

marcîndu-se exacavaie i de-
colorare papilar, iar uneori pre-
zena pulsului arterei central?

a retinei. Simptomatologia com-
plex existent nu prezint di-

ficultate în precizarea diagnos-
ticului pentru medicul oftalmo-
log, întrucît examenul local,

uor de efectuat, este conclu -

dent, iar în formele fruste pot
fi folosite pentru elucidarea di-

agnosticului, probele de provo-
care.

Glaucomul infantil, (buf-

talmia) este o boal congeni-
tal ocular, manifestat la

noul nscut, prin creterea d î

volum a globului ocular i a

corneii uni sau bilateral i o

mare hipertensiune ocular.
Avînd un prognostic grav, mer-
gînd pîn la cecitate (pierde-

rea vederii\ se indic în afara

tratamentului medicamentos,
cel mai des, tratament chirur-

gical.

Glaucomul juvenil, aprut în

perioada pubertii sau la ti-

neri, are de cele mai multe ori

indicaii medicamentoase, sub
control periodic oftalmologie.

Glaucomul secundar, care
poate imbrca oricare dintr°

formele descrise, apare ca o

complicaie în cursul evoluiei
unei boli oculare. Are indicaii

medicale i chirurgicale.

Glaucomul cu simptomatolo-
gie extraocular zgomotoas,
sau care survine în cursul unor
boli generale, are un prognostic
cu atît mai grav, cu cît nu este

diagnosticat la timp, suferina
ocular fiind plasat secundar
Trebuie surprinse tulburrile
oculare într-o faz cît mai pre-

coce, pentru a se putea aplica

tratamentul capabil s previn
sau s temporizeze instalarea
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modificrilor ireversibile ale

funciei vizuale, atrofia optic
în ceea ce privete patogeni a

(cauza glaucomului), fa de
concepii localiciste, exces de
producere de lichide endoculare
sau jen în eliminarea lor, con-
cepii mai moderne atrag aten-

ia asupra importanei tulbur-
rilor endocrino-vasculare i
mai ales a rolului sistemului

nervos vegetativ, în mecanis-
mul de reglare a tensiunii in-

traoculare i implicit al declan-

rii glaucomului. Simptomul
principal al glaucomului este

hipertensiunea intraocular, în-

tîlnit în approape toate cazu-

rile, constituind aproape o sur-

s permanent de impulsuri pa-

tologice pornite de la globul

ocular, spre sistemul nervos
vegetativ, ceea ce determin
apariia întregii simtomato-
logii.

Tratamentul glaucomului S3

adreseaz ochiului i anume
hipertomiei, care duce la atro-

fia nervului optic, i strii ge-

nerale, avînd în vedere psihi-

cult alterat al glaucomatosului.
Tratamentul medicamentos ocu-

p un loc important, recurgîn-

du-se la intervenie chirurgica-

l numai atunci cînd tratamen-
tul medicamentos este inefica-

ce. Se folosesc instilaii cu sub-
stane miotice (care strîng pu-
pila) i au o aciune hipotoni-
zant, tratament care trebuie

urmat cu strictee toat viaa,
zi de zi, sub control periodic
oftalmologie, spre a menine
vederea i cîmpul vizual bune
cît mai mult vreme. Deseori,

la tratamentul local medica-
mentos se asociaz, la recoman-
darea medicului, i un trata-

ment general.

Simptomele extraoculare ale

glaucomului, asociate, cu cele

oculare, pot induce uneori în

eroare pe bolnavi i pe unii

medici care-i examineaz i nu
fac i un examen ocular. De
remarcat c majoritatea bolna-
vilor de glaucom au un teren

nevrotic, adinamic, scleroz, la-

bilitate neuro-vegetativ, e-

motivitate, sensibilitate la du-
reri, la senzaii termice, la

oboseal, uneori tulburri psi-

hice, ceea ce face posibil ca in

cazul asocierii unor simptome

oculare reduse, s se pun un
diagnostic eronat, prerea me-
dicului fiind influenat de sta-

rea alterat a bolnavului.

Pentru evitarea glaucomului,
mai ales dup 50 de ani se re-

comand control oftalmologie

anual, cu deosebire cînd în fa-

milie exist bolnavi de aceast
maladie.

Frin prizma igienei i pro-
filaxiei glaucomului, se reco-

mand evitarea suprrilor,
oboselii, organizarea unei viei
linitite, evitarea constipaiei

i a alimentaiei excitante. Re-
gimul alimentar sobru, evita-

rea excesului de lichide, reduce-
rea consumului de cafea, ceai,

cacao, evitarea în limitele po-
sibilului a întunericului. Fiindc
glaucomul este una din cauzele

cele mai frecvente ale orbirii,

trebuie s se dea o atenie deo-
sebit depistrii precoce i pro-
filaxiei bolii.

Glaucomul, chiar dac astzi
se tie perfect cum trebuie

tratat i exist i o medicaie

cel mai frecvent eficace, rmî-
ne o maladie grav.

CORESPONDENII NOST1U
(urmare din pag. a 19-a)

r literar consacrat srbtori-
rii a 125 de ani de la constitui-

rea societii literare „Juni-

mea".

Ion Pduraru

La Tg. Frumos s-a desfurat
concursul fulger „S ne cinstim

strmoii". Au participat 21 e-

levi de la coala special de ne-

vztori din localitate. Pe pri-

mele trei locuri s-au clasat :

Gic Oprea, Ionel Radu i Cri-

stian Miron.
De aproape un deceniu s-a

creat tradiia ca în primul tri-

mestru al fiecrui an s se des-

foare la Iai un concurs de-

dicat revistei „Via nou" (în

braille). întrebrile sînt întoc-

mite de instructorul cultural

i de preedintele filialei. Con-
cursul se adreseaz cititorilor

acestei publicaii i se intitulea-

z : „Prietenii revistei „Via
nou".
Anul acesta printre cîtigto-

ri s-au numrat : Gheorghe Le-
onte, Virgil Iordache i Con-
stantin Cantea.

Vasile Grvneanu

Oradea. Dintre activitile
cultural-educative organizate de

filial amintim concursul de re-

citri „Cîntm patria i parti-

dul".

Juriul, compus din profesorii

Florian Chi i Constantin M-
lina, din Lajos Cseppento, pre-

edintele filialei, poetul nevz-
tor Moise Ciorba i Ghi Ma-
rin, instructor cultural a apre-

ciat talentul i rîvna depus de

concureni, hotrînd acordarea

locului I lui Radu Florian, locul

II lui Florin Avram i locul III

lui Camelia Radu.

Remarcm strdania filialei

în atragerea la activitile cul-

tural-educative a unor membri
oare, dei talentai, nu au par-

ticipat pîn acum. Este cazul

tinerei familii Camelia i Flori-

an Radu, care au constituit o

surpriz plcut, atît pentru ju-

riu, cît i pentru cei prezeni la

filial.

Nicolae Buzlea

Ploieti. In organizarea gru-

pei din Tîrgovite, s-a desfu-
rat un concurs intitulat „135 de
ani de la moartea lui Nicolae

Blcescu". Au participat 11 con-

cureni din judeele Prahova,

Buzu i Dîmbovia. Cele mai
bune rspunsuri au fost date,

în ordine de : Lilica Ioni i
Margareta Adochiei, Aurelia

Glogojan i Rodica Veresceanu.

Constana Andreescu
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Piteti. Adunrile generale
desfurate în cadrul celor dou
cooperative unde lucreaz ne-

vztori, din Piteti i Drgani
au scos înc o dat în eviden-

modul cum acelia i-au adus
aportul la îndeplinirea planuri-

lor de producie, la realizarea

unor produse de bun calitate.

Astfel, secia de cartonai a

Coop. „Prestarea" din Drg-
ani s-a clasat pe locul II din

totalul de 52 de uniti ale co-

operativei, iar cele dou secii

din Piteti ale Coop. „Munc
i art" — de perii i de carto-

na] — au fort declarate frunta-

e.
în cuvîntul lor, nevztorii

Gh. Preda i Florea Nistor au
fcut propuneri pentru activi-

tatea de viitor, inclusiv pentru
întrirea ordinei i disciplinei în

producie.

Mihai Drghici —
preedinte

La clubul filialei a avut loc

o sear cultural-educativ, în

cadrul creia a fost prezentai
materialul „O via exemplar
de patriot revoluionar, druit,
patriei, partidului, poporului",
dedicat vieii i activitii tova-
rului Nicolae Ceauescu.

Au fost citite apoi creaii ale
poeilor argeeni adresate to-
varului Nicolae Ceauescu, se-
cretar general al partidului, pre-
edintele rii.

Gh. Brenescu
vicepreedintele filialei Piteti

Cu prilejul împlinirii, în 1988,
a 600 de ani de la prima ates-
tare documentar a oraului Pi-
teti, la clubul filialei a
avut loc o întîlnire a nevz-
torilor din localitate cu prof.
Paul Dicu, membru al Acade-
miei Române i membru în
consiliul de conducere a Socie-
tii de istorie.

Profesorul Paul Dicu a vor-
bit celor prezeni despre desco-
peririle arheologice din judeul
nostru i în special de cele din
epoca neolitic, în care este spe-
cialist. El a prezentat lucrrile
în care este menionat oraul,

precum i pe cele aprute în

ara noastr despre Piteti.

Ca o noutate pentru ascult-
tori, a fost descoperirea ziduri-

lor Casei domneti, în urma unoi
lucrri edilitare de ultim mo-
ment ce se fac în municipiul
nostru, cas domneasc unde
i-au avut reedina temporar?
domnitori ai Trii Româneti.

Mihai Drghici, preedintele
filialei a mulumit invitatului

pentru expunerea fcut.
A urmat concursul trimestrial

pe aceeai tem „Piteti 600",

dup un ghid al oraului alc-
tuit de preedintele Comitetu-

lui judeean de cultur si edu-

caie socialist Arge, Silvestru

Voinescu, directorul Bibliotecii

judeene Arge i invitatul nos-

tru, Paul Dicu.

La concurs au participat 12

nevztori de la grupele active

ale filialei. Cei mai norocoi au
fost Titus Tudor i Vasile ult-
mete, de la grupa Drgani.

Vasile GuTea

Timioara. La 8 februarie
a.c, a avut Ioc la Arad aduna-
rea general a Coon. „Vremuri
noi". A luat parte Floarea T

i-

voi, preedinta UJCM, iar din
partea UCECOM, I\\ P Alexa —
«reedinele comisiei de revizie.
De la filiala teritorial a fot
invitat Carol Szijjarto, pree-
dinte.

Augustin Druia, preedintele
cooperativei, a prezentat darea
de seam a consiliului de condu-
cere, din care a rezultat o acti-

vitate bun desfurat de mem-
brii cooperatori în anul trecut.

Adunarea general a aprobat
ca secie frunta — secia de
perii. Dintre nevztorii eviden-
iai, amintim pe Cornel Nichi-
ta, Pavel Roman i Costel Turcu,
de Ia secia de cartona.ie i
Elena Demian, Eufrosina Bum-
buc i Mria Berescu, de la sec-

ia perii.

între multiplele aspecte poziti-
ve a fost menionat i activi-

tatea cultural desfurat de
nevztorii membri ai brigzii
artistice a cooperativei.

In darea de seam au fost a-

rtate i unele aspecte negative.
dintre care menionm faptul
c nevztorul Puiu Stancu
continu s lipseasc nemotival

de la serviciu, dei a fost rean-

gajat a cincea oar.
In zilele de 11—12 martie

a.c, s-a desfurat la Arad faza

pe filial a „Cupei de ah a a-

sociaiei". Dup cele 7 runde,

pe primele trei locuri s-au cla-

sat : Carol Szijjarto, Cornel

Psul i Ionel Vîrlan. Arbitra-

jul, deosebit de competent a

fost asigurat de prof. Vaier De-
mian.

Carol Szijjarto

La clubul nevztori lor din

Arad, în prezenta unui numeros
public, format d ;n masori, mun-
citori i profesori s-a prezentai

la 5 martie a.c. un frumos pro-

gram artistic. i-au dat con-

cursul solistele de muzic uoa-
r Mria Eva Coravi, Doina
Cisma, cele de muzic popula-

r Mria tefan, Marcela îuga.

precum i recitatoarele Mrioa-
ra Filbacher i Lidia Zilîich

Spectacolul a fost urmat de o

reuniune tovreasc.

Mria Berescu

La clubul filialei s-a desfu-
rat o seara cultural-educativ,

in cursul creia instructorul cul-

tural Cornel Ponovici a prezen-

tat un referat despre activitatea

revoluionar i patriotic a to-

varului Nicolae Ceauescu.

Ioan Demian

La adunrile generale ale sec-

iilor de cartonai i perii din

cadrul Coop. „Vremuri noi" —
Arad, pentru rezultatele obinu-
te au fost evideniai : Cornel
Nichita, Pavel Roman, Costel

Turcu, Iosif Gruber. Ioan Bu-
dian, Nicolae Trifu. Mria Tur-
cu (de Ia cartonaj) i Elena
Demian, Ana Boboiu, Albertinfi

Weber i Gheorghia Baghi (de

Ia oerii).

în continuare au fost alese

noile consilii de secie.

Datorit unor acte de indisci-

plin, Vasile Atudoreî, de la

secia perii a fost exclus din
cooperativ.

Mria Berescu
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între 3— 7 august 1987, a avut
]oc la Wuer zourg, R.F.G. cel cie-al

8-lea Congres mondial al organiza-
iei internaionale pentru educaia
deficienilor de vedere (OIEDV). A
fost n lun ocaz e de a analiza
situaia prezenta i perspectivele le

v'itor ale educaiei handicapailor
vizuali, acordîndu-se o atenie de-
osebi'.a celor din rile în curs de
dezvoltare. Au participat peste 500
de delegai, din 72 de ri de pe
toate continentele.
La încheierea lucrrilor congresu-

lui, s-a adoptat noul statut al or-
ganizaiei i a fost ales preed n-
tele în persoana dr. William E:o-
hier, din Malaesia.

La 6 noiembrie, amil t~»eut i
avut loc la Berlin — R.D.G., în
prezena unor reprezentani ai con-
ducerii Uniunii europene a nevz-
torilor, un forum al nevztorilor,
pentru pace. La el au participat
nevztori din Cuba, Nicaragua,
Tunisia, Cehoslovacia, Polonia i
Republica Democrat German. In
încheierea lucrrilor, a fost adresa*
un manifest ctre toi nev^torfi
din lume, în care acetia sînt che-
mai s lupte pentru dezarmare i
pace.

în Australia triesc 35.000 de
handicapai vizuali. Ei sînt orga-
nizai pe orae i regiuni, în aso-
ciaii i instituii pentru nevztori,
ultimele fund organizaii d° b : n^-
facere i sprijin, conduse de per-
soane cu vedere. Ele sînt coordo-
nate de Consiliul naional al ne-
vztorilor i pentru nevztori.
Toate persoanele cu acuitatea vizu-
al sub 1/10 au dreptul la un aju-
tor social, indiferent de veniturile
realizate. Trebuie menionat c nu-
mrul omerilor def'cieni vizual
este mai mic decît al celor valizi.

Ei muncesc în fabrici. în regim in-
tegrat, dar muli sînt angajai în
întreprinderi mici. birouri sau lu-
creaz pe c^nt pronriu. Nevztorii
australieni disoun de 4 reviste care,
în afar de sistemul braille, apar
toate i cu caractere mari. pentru
ambliopi i în negru, pentru cei

care prefer ca ele s le fie citite

de un vztor.

La 15 ianuarie a.c. Institutul
pentru nevztori „Hradcsani" din
Praga i-a srbtorit cea de-a 180-a
aniversare a existenei sale. în de-
cembrie 1807. s-a obinut aprobarea
înfiinrii lui, de la cancelaria din

Viena a împratului Napoleon. Ac-
tivitatea propriu-zis a înctfrmt îns
în octombrie 1808, cu un ir:mr
de 4 elevi.

Asociaia nevztorilor polonez.

are cea 67.000 de membri ; zece

mii dintre acetia lucreaz în Cele

34 cooperative de nevz'ori. cave

dispun de 110 sucursale în tar. Cu
cea un an în urm. asociaia a

deschis la Oltin, un magazin care

desface mijloace ajuttoare îmbr-
cminte ustensile gospodreti, a-

paratur audio, precum i prodrse
ale cooperativelor de nevz'.or*.
Pentru fonoteca d'n Varov ; a i
pentru cele din ar, au fost în-

registrate mai bine de 645.000 de
casete.

între 29 iulie i 1 august 1987 a

avut loc în R.F.G. edina comite-

tului de dezvoltare social a Uniu-
nii Mondiale a Nevztorilor. Au
participat delegai de pe 4 conti-

nente : Africa, Asia, Europa i A-
merica, în prezena preedintelui
Uniunii Mondiale a Nevztorilor.
Au fost luate în d-scuie urmtoa-
rele probleme : 1. Asigurrile so-

ciale i alte diverse beneficii pentru
nevztori. 2. Nevztorii cu inva-

liditi suplimentare. 3. Participarea

societii la rezolvarea problemelor
handicapailor vizuali. 4. Rolul ne-

vztorului în societate.

Dezbaterile au avut la baz un
raport referitor la situaia social
a nevztorilor din 48 de ri. S-a
fcjuns la concluzia c în rile în

curs de dezvoltare, aceast situaie
este cu totul necorespunztoare.
Rezultatele discuiilor au fost con-
concentrate într-o serie de reco-

mandri trimise tuturor guvernelor
din rile membre, pentru a fi in-

cluse, pe cît posibil, în legislaiile

lor sociale, acordîndu-se o atenie
special nevztorilor plurihandi-
capai i celor în vîrst.

între 18 i 25 septembrie 1088.

va avea loc la Londra o conferin
internaional de standardizare a
limbii literare engleze, în scrierea

braille abreviat, gradul doi. S-a
simit nevoia unei uniform'zri,
înc de mult timp. deoarece deose-
birile ce apar în diferitele tari care

tipresc texte în limba englez, fac

ca acestea s prezinte dif'culti la

citire, celor care nu sînt obinuii
cu ele. O subcomisie a strîns deja
nroDUnerile fcute pe baza indica-

iilor date de Comitetul de coordo-

nare al scrierii braille, pentru lim-
ba englez.

Publicaia norvegian în braille
„Doves Jul" face o prezentare a da-
tinilor româneti de Anul nou. In-
teresant este c se dau denumiri e
româneti ale acestora : „Pluguo-
rul", .Sorcova", , Semnatul", „Mo
Geril", .,Mo Ajun", „colindtori",
„pom de iarn" etc. în felul aces'a.
nevzforii norvegieni sînt famil a-
r'zai nu numai cu datinele respec-
tive, ci i cu sonoritile limbii ro-
mâne.

Firma japonez — „Kogyosha" a
pus în vînzare nu demult un cal-

culator electronic, care afieaz re-

zultatele în sistemul braille. astfel

ea nevztorii s se poat folosi de
aparat în mod independent.
Dimensiunile acestui calculator

sînt : 25,5 X 9 X 3,5 cm.

Un alt computer, tot de fabrica-
ie japonez, transform înregistr-
rile de pe o caset, în semne bra-
ille, pe linie de afisaj, care cuprin-
de 47 de semne o dat.

Tot în Japonia a aprut o nou
revist pentru copiii nevztori,
intitulat ,,Terumi" (Luminia). Ea
anare la dou luni o dat i se ti-

prete dup o metod special.
Pentru formarea punctelor, se folo-

sete o substan care, prin încl-
zire, se umfl i la rcire. îsi ps-
treaz forma. Metoda aceasta per-
mite i executarea de diverse dese-

ne i f'guri în relief.

Revista are 24 de pagini i apa-
re în 3000 de exemplare.

Corul mixt „Academician Petko
Stainov". al Asociaiei nevztor'-
lor bulgari a fcut anul trecu* rn
turneu de concerte la Budapesta.
El a prezentat cîntece clasice bul-

gare, preclasice euronene, cîntece

sovietice, precum i dou potpuri-

uri maghiare, dintre care unul în

limba respectiv. Performanele lor

s-au bucurat de o cald apreciere

din partea spectatorilor.

în septembrie 1987. Centrul de

readaptare al nevztorilor receni

din Levoca (Cehoslovacia), a împli-

nit 10 ani de activitate. Aici ne-

vztorii receni sînt pregtii în

mod progresiv, fcîndu-li-se rea-
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daptarea fundamental, pre-profe-
fesional i profesional. In cei 10

ani de la inaugurare, au trecut

prin acest centru. pregti ndu-se
pentru o via activ, 354 de persoa-
ne : 252 brbai i 102 femei. Rea-
daptarea fundamental dureaz 5

luni i const în a-i face pe noii

nevztori s accepte noua lor sta-

re i a-i da seama c le rmîne o
gam întreag de posibiliti de a
tri în mod absolut independent în

foarte multe situaii. Ei sînt înv-
ai s se orienteze i s se depla-
seze fr însoitor. Tot aici capt
deprinderea de a se folosi de dife-

ritele mijloace ajuttoare. Pregti-
rea pre-profesional îi ajut pe
nevztori, dac nu e posibil ca ei

s continue vechea lor profesiune,

s afle care alta le-ar fi mai po-
trivit, s fac cunotin cu in-

strumentarul i s capete îndemîn-
rile de baz. Antrenamentul profe-
sional se face pe grupe de specia-
litate, ca : masaj, telefonie, diverse
îndeletniciri manuale pentru a lu-
cra în cooperativele profesionale
etc.

S-ar prea c numrul 354 de
absolveni este destul de redus
pentru 10 ani de activitate, dar.
aceasta se datoreaz faptului c
foarte muli din nevztorii tardivi
nu au curajul de a-i prsi fami-
liile.

li

între 24 i 28 septembrie 1987, a
avut loc în oraul Levoca un semi-
nar internaional asupra educrii,
instruirii i plasrii în munc a ti-

neretului deficient de vedere.
El a fost organizat de „Institutul

de cercetri asupra psihologiei i

patopsihologiei copilului", din Bra-
tislava , de „Liga invalizilor slovaci"
i de „coala medie profesional,
pentru tineretul deîicient de vede-
re", la Levoca. Au participat 160

de specialiti din Bulgaria, Ceho-
slovacia, R.D.G., R.F.G., Ungaria,
Polonia i Suedia. Au fost prezen-
tate 32 de referate, dintre care 19

ale deiegailor strini. în ca Irul se-

minarului au fost deschise dou ex-
poziii : una prezentînd articole exe-
cutate de elevii deficieni de vede-
re i cealalt, expunhid mijloace
ajutate are, oferite de firma austri-
ac, dr. Rath. Delegaii din Bulga-
ria, Cehoslovacia, R.D.G. i Ungaria
s-au concentrat asupra pregtirii pre-
profesi-jnale în colile elementare.
Refera :ul delegatului suedez a tre-

zit un deosebit interes prin aceea
c el a artat c tineretul deficient

de veacre din ara lui, cu începere
din 1930, este instruit în colile de
vztori. Se are în vedere faptul
c tinerii respectivi se încadreaz cu
mare uurin în rîndul vztorilor.
Un rol important în aceast pri-

vin îl au aa-numiii consultani,
oameni de specialitate care îi vizi-

teaz pe nevztori la domiciliu i
în coal, ajutîndu-i în problemele
mai dificile, sftuindu-i i obinu'n-
du-i în mînuirea celor mai moderne
mijloace ajuttoare.

Seminarul s-a ocupat în profun-
zime de pregtirea profesional i
plasarea în munc a absolvenilor.
De asemenea, s-a pus un accent
deosebit pe folosirea cît mai efici-

ent a resturilor de vedere i pe

educaia fizic. A fast scoas în

eviden i utilitatea aparatelor

ajuttoare de felul „optacon-ului"
i „versabraille-ului". Participan-
ii la seminar au subliniat i cu
aceast ocazie importana pe care o
au întîlnirile internaionale i
schimburile de experien în do-
meniul tiflologic.

Cel de-al 56-lea congres internai-
onal al esperanti'tilor nevztori
va avea loc anul acesta, între 30
iulie i 6 august, în orelul Vught.
din sudul Olandei, provincia Bra-
bant.

Hotelurile din Danemarca refuz
s cazeze grupuri de handicapai
deoarece exist un regulament, dup
care, turitii din Marea Britanie i
R.F.G. sînt îndreptii la o desp-
gubire în caz c la hotelul la care
au tras, locuiesc mai muli handica-
pai. De aceast situaie s-a sesi-

zat de curînd un deputat din par-
lamentul danez i a intervenit la

ministerul de justiie pentru a so-

luiona problema în mod favorabil.

La 25 ianuarie 1988, ministerul
asigurrilor sociale din Norvegia a
primit un raport, primul de acest
fel, asupra situaiei tuturor handica-
pailor din ar. Din el reiese c în

Norvegia triesc 170.000 de handica-
pai. Circa jumtate d:n numrul
pacienilor instituilor medicale sînt

deficieni 1,8% din populaia rii,
peste vîrsta de 15 ani, sufer de o
invaliditate. în urmtorii 20 de ani

numrul handicapailor norvegieni
va crete cu circa 100.000.

Selecionate, traduse si prelucra-

te de ing. Liviu PÂCURÂRIU

Cîntec pentru ultima scrisoare

Iubirea mea, marea iubire,

Iubirea mea nume de floare,

Cu gîndul dus, dar nu spre nemui ire

îi scriu un fel de ultim scrisoare.

Cu timpul rezemat de pan
i în cerneala ce nu scrie,

Un strigt vechi se rzvrtete-n ran
i curge-ncet pe coala de hîrtie.

i strigtul, blestem haotic

îmi cîntrete-n min pana
i nu tiu, doamne, dac-i un narcotic
Ori e un lup, adulmecîndu-i rana.

Iubirea mea, marea iubire,

Primete-acum aceste rînduri,
Sînt scrise greu, sînt scrise cu uimire,
Cci sînt dictate de-amuite gînduri.

Cci tot mai vin înc cocorii

S-i vad zrile i munii,

C tot mai vin cu turmele pstorii
Ndjduind în împlinirea nunii.

Dar nunta noastr nesperat,
De-ar fi totui s se-mplineasc
Ar fi-ntr-un fel cum n-a fost niciodat,
Ar fi un fel de nunt-mprteasc.

C-aa sînt eu, visez într-una

i scriu scrisori imaginare,
C-mi înclzete poate pana mîna
i uit o clip rana cem doare.

Iubirea mea neîmplinit,
Iubirea mea de-ntotdeauna,
Pe cartea noastr venic necitit
Citete-acum cu degetele luna-

îi împletesc un pat de gînduri,

Te-adorm încet i cu rbdare,
S pot s-i scriu i mîine patru rînduri,

în tinuita ultim scrisoare.

Moise CIORBA
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MOMENTS D'ELEVATION DANS L'HISTOIRE
DE LA PATRIE

Dans la conscience de notre peuple, le jour

du 9 Mai reunit la capacite d'evoquer deux
des plus importants evenements qui ont con-

figura son noble et lumineux destin : la procla-
mation, ii y a 111 ans, de l'independance d'Etat

de la Roumanie, evenement qui a delivre Ies

energies de la nation et lui ont donne un nou-
veau statut internaional, et la victorie, en

1945, contre le fascisme, victoire â 1 iquelle

notre pays a apporte une contribution recon-

nue unaniment et qui lui a ouvert la voie

vers Ies aceomplissements impressionnants

d'aujourd'hui.

VISITE EN URSS D'UNE DELEGATION,
DE L'ASSOCIATION DES AVEUGLES DE
ROUMANIE

Entre Ies 15—22 mar 1988, comme re-

ponse â l'invitation faite par l'Association

des aveugles de l'entiere Russie .(V.O.S.),

une delegation de l'Association des ave/ugles

de Roumanie, composee par : Georgeta
tefânescu, secretaire responsable de l'A-

ssociation, Radu Sergiu Ruba, redacteur respon-

sable de la revue ,,Via nou", professeur au
Centre scolaire no. 1 — Bucarest, Pirvan Ta-
cu, president de la Cooperative pour invalides

„Munca" de Bucarest et Ioan Dominte, pre-

sident de la filiale territoriale Bacu, a rendu
une visite dans le pays voisin et ami.

A cette occasion, la delegation des aveugles
de Roumanie a visite une serie d'unites de
production de la V.O.S., des ecoles etc, en
effectuant un echange d'experience dans tous
Ies problemes d'interet mutuel.

CONFERENCE DES REDACTEURS DE LA
PRESSE EN BRAILLE DE PRAGUE

Entre 17—21 mar 1988, â Prasue a eu lieu
la Conference des redacteurs de la presse en
Braille.

Y ont participe des delegues de Bulgarie,

Tchecoslovaquie, R. D. Allemande, Hongrie,
Pologne, Roumanie et URSS.

La delegation de la revue „Via nou" de
l'Association des aveugles de Roumanie a ete

compose par prof. Nicolae Ionescu, redacteur
responsable adjoint et Oprescu Florea, redac-

teur principal coordonnateur, comme compag-
non.

Ces reunions, devenues traditionnelles puis-

qu-elles se tiennent tous Ies deux ans, ont de

nouveau prouve leur utilite, representant une
occasion pour un echange d'experience et

d'opinions sur l'efficacite de la presse dans

l'education et l'integration socio-professionnelle

des aveugles des pays respectifs.

Nous voulons remercier â cette occasion

aussi â l'Union des invalides de Tchecoslovaquie

pour Ies conditions optimales de travail of-

fertes pendant la deroulement de la conference.

IULIAN POPOVICI — UN BRjLLANT
GEOMETRE ROUMAIN (1938—1981)

A la fin des etudes â la Faculte de mathe-

matiques, en tant que chef promotion, Iulian

Popovici a commence a travailler â l'Institut

de mathematiques, ou ii a deploye son acti-

vite jusqu'â la fin de sa vie, survenue pre-

maturement.

II a publie plus de 60 de travaux scienti-

fiques, qui ont joui d'appreciation tant en

Roumanie qu'â l'etranger.

Iulian Popovici detient certaines priorites

sur le plan mondial dans la theorie des alge-

bres Clifford generalisees, dans la theorie des

spineurs et dans la relativite tachionique.

Pour ses resultats de grande valeur dans la

theorie pentadimensionelle de la gravite et de

l'electromagnetisme, Iulian Popovici, docteur

en medicine, a reCu le prix „Gh. Tieica" de

l'Academemie de la R. S. de Roumanie.

ELEVATING MOMENTS
ROMANIAN'S HISTOR

,

IN

In the conscience of our peo-
ple, the 9

th
of May merges

the significance of two of the
most important events that
have shape its noble bright des-
tiny : the proclamation, 111
years ago, of Romania's state
independence ,which unchained
the nation energies and gave it

a new internaional status, and
the victory, in 1945, over the

fascism, a victory in which our
country had a unanimously re-

cognized contribution and
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wnich opened ist way towards
the present impressive* achie-
vements.

VISIT TO THE USSR OF A
DELEGATION OF THE RO-
MANIAN ASSOCIATION OF
THE BLIND

Between March 15—22, 1988,
following the invitation made
by the Association of the
blind for entire Russia (V.O.S.),

a delegation of the Romanian
Association of the Blind, made
up of : Georgeta tefânescu,
responsible secretary of the

Association, Radu Sergiu Ruba,

responsible editor of „Via
nou" magazine, teacher at No.

{ Education Centre of Bucharest,

Pîrvan Tacu, president of

„Munca" Cooperative for

blinid and Ioan Dominte
president of Bacu subsidiary,

has paid a visit to the neigh-

bouring and friendly country.

On this opportunity, the de-

legation of the blind people of

România has visited a series of

productive units otf V.O.S.,

îool, etc, marking an exchange

schools, etc, marketing an ex-

change of experience in all pro-

blems of mutual interest.
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CONFERENCE OF BRAILLE
PRESS EDITORS IN PRAGUE

During March 17—21, 1988,

the Conference of Braille press

editors took place in Prague.

The delegates were from
Bulgaria, Czechoslovakia, Hun-
gary, GDR, Poland, România
and the USSR.
The delegation of ,,Via

nou" magazine of the Roma-
nian Association of the Blind

was made up of prof. Nicolae

Ionescu, deputy responsable e-

ditor, and Oprescu Florea, coor-

ding principal editor, accom-

panying attendant.

These meetings, already tra-

diional because they are held

every 2 years, have once again

proved their usefulness, being

an opportunity for an exchango
of experience and opinions on
press efficiency in educating

and socio-profesionally integra-

ting the blind in the respective

countries.

We take this opportunity too

to thank the Union of disabled

people of Czechoslovakia for

the optimum working conditi-

ons created during this confe-
rence.

IULIAN POPOVICI — A
BRILLANT ROMANIAN GEO-
METRICIAN {1938—1981)

After graduating from the
Faculty of mathematics, as a

series top-ranking student, Iu-

lian Popovici was appointed to

work at the Institute of mathe-
matics, where he worked until

his premature death.

He published more than 60

scientific works, highly appre-

ciated both in România and
abroad.

Iulian Popovici holds some
priorities at a worldwide level

in the theory of generalized

Clifford algebrae, in the theory

of spinors and in tachionic re-

lativity. For his valuable results

in the pentadimension theory of

gravity and electromagnetism,

Iulian Popovici, doctor of me-

dicine, received the ,,Gh. i-
eica" awards by the Romanian

Academy.

ERHEBENE MOMENTE AUS
VATERLANDSGESCHICHTE

Im Gewissen unseres Volkes vereint der 9.

Mai die Eigenschaft zwei von den wichtigsten
Ereignissen zu vereinen welche das edele und
leuchtende Schicksal seines Bestehens ges-
taltet hat : die Ausrufung vor 111 Jahren der
Staatsunabhngigkeit Rumniens, Handlung
welche die Energien der Nation entfesselten und
ihr einen neuen internationalen Status gaben
und im Jahre 1945 die Erringung des Sieges
gegen dem Faschismus, Sieg bei dem unser
Land einen allgemein anerkannten Beitrag hatte
und der ihr den Weg zu einer demokratischen
Entwicklung eroffnete, der sozialistischen Auf-
baues zu den eindrucksvollen Verwirklichungen
von heute.

DER BESUCH IN DER UdSSR EfrNER<
DELEGATION DES VEREINS DER BLINDEN
AUS DER S. R. RUMNIEN

In der Beantwortung der Einladung die von
dem Verein der Nichtsehenden aus dem gan-
zen Russland (V.O.S.) erhalten wurde, war
zwischen dem. 15.—22. Mrz 1988 eine Dele-
gation des Vereines der Nichtsehenden aus
der Sozialistischen Republik Rumnien auf
Besuch in der Sowjetunion gereist. Die Delega-

tion bestand aus : Georgeta tefnescu, veran-
twortliche Sekretrin des Vereins, Radu Ser-
giu Ruba, verantwortlicher Redakteur der Zeit-

schrift „Viaa nou", Professor beim Schulzen-
trum Nr. 1 aus Bukarest, Pîrvan Tacu, Vorsit-
zender der Invalidengenossenschaft „Munca"
aus Bukarest und Ioan Dominte, Vorsitzender
der Gebietsfiliale Bacu.
Mit dieser Gelegenheit hat die Delegation der

Nichtsehenden aus Rumnien eine Reihe von
Produktionseinheiten des V.O.S., Schulen und
anderes mehr besucht mit welcher Gelegenheit
ein Erfahrungsaustausch in allen gegenseitig
interessierenden Angelegenheiten stattfand.

DIE KONFERENZ DER PRESSE
REDAKTEURE ERSCHINEMDEN
ZE1TSCHRIFTEN AUS PRAG

In der Zeit 17.—21. Mrz 1988 fand in

Frag die Konferenz der Redakteure der in

Brailleschrift erscheinenden Zeitschriften statt.

Es nahmen teii Delegationen aus der Volksre-
publik Bulgarien, CSSR, DDR, Polnische Volks-
republik, Hungarn, Sozialistische Republik Ru-
mnien und der U.R.S.S.
Die Delegation der Zeitschrift „Via Nou"
des Vereins der Nichtsehenden aus der Sozia-
listischen Republik Rumnien bestand aus
Prof. Nicolae Ionescu stellvertretender verant-
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wortlicher Redakteur und Oprescu Florea, koor-
dinierender Hauptredakteur, Begleiter. Diese
Zusammenkunfte, die schon eine Tradition
haben, werden alle 2 Jahre abgehalten und ha-
ben sich auch diesses Mal die nutzlichkeit
bewiesen, es war eine Gelegenheit der gegen-
seitigen Erfahrungsaustausches und den
Tausch von Meinungen iiber die Wirksamkeit
der Presse in der Eriehung und der ozialberu-
flichen Eingliederung der Nichtsehenden aus
den betreffenden Lndern.
Wir mochten hiermit dem Verein der Invii

-

den aus der CSSR fur die optimalen Arbeitsbe-
dingungen die in der Zeit der Abwicklung der
Konferenz gesehaffen wurden, danken.

IULIAN POPOVICI — EIN GLÂNZENDER
RUMANISCHER GEOMETER (1938—1981)

Nach der Beendigung als Absolvent der

Fakultt fur Mathematik als bester des ganzen

Jahrganges wurde Iulian Popovici dem Insti-

tut fur Mathematik zugeilt wo er bis zum
seinem letzten Lebenstag arbeitete, der sich

vorzeitig einsetzte.

Er hat iiber 60 wissenschaftliche Arbeiten ve-

roffentlicht, die sowohl in Lande wie auch

im Ausland geschtzt wurden.

Iulian Popovici behit eine ganze Reihe von

Prioritten auf Weltebene auf dem Gebiet der

verallgemeinerten Clifford—Lhere der Algebra,

in der Theorie der Nuklearresonnanz und der

tachiionischen Relativitt. Fur seine wertvollen

Ergebnisse in der pentadimensionellen Theorie

der Schwerkraft und des Elektromagnetismus,

wurde dr. med. Iulian Popovici, dem Preis

„Gh. ieica" der Akademie der Sozialistischen

Republik Rumnien ausgezeichnet.

MOMEIITE BLICOKOrO
3HAHEHHH B MCTOPHM

POflHHBI

B coblAaHHH nauiero Hapo^a

Aem> 9 Man coBMeeTHTeJibCTByeT

CnOCOSHOCTb BOCKpeCHTb b naMH-

TH ABa 113 CaMBIX BHaHHTeJlbHBIX

co6hthh KOTopLie npH^ajiH $opMy
6jiaropoAHoro h HCHoro pona:

npoB03rjiaineHne III JieT TOMy

Ha3afl, rocy,n;apcTBeHHOH He3a-

BHCHMOCTH PyMBIHHH; aKT KO-

TopLiîî ocboSoahji 3HeprnH HaHHH
h npucBOHJi hobhh MeîKAyna-

pofl,HBiii ycTaB, h b 1945 ro^y

no6eAbi npoTHB ^amusivia, noSe^a

b KOTopyio Hania CTpaHa BHe-

cjia BKJiaA npH3HaHHBiiî cahho-

rJiacHO h KOTopaa OTKpbiJia eft

nyTb k AeMOKpaTH^ecKOMy pa3-

BHTHIO H n03/Ke K COHHaJIHCTH-

necKOMy, k BnenaTJifliomHM a°-
CTH>KeHHHM HacTomuero Bpe-

MeHH.

BH3HT B CCCP O^HOR
^EJIErAH,MM ACCOUHAIIMH

HE3PHHMX M3
C. P. PYMblHMH

B nepnop, 15—22 MapTa c.r. b

OTBeT Ha npnrJiameHne Acco-
UHanHM He3pHMHX Bceft Pocchh
(B.O.C.), oflHa AeJierauHH H3

C. P. PyMblHHH COCTaBJieHHafl H3

,H,?Keop
l

a,?KeTbi IIlTe<|)3HecKy, ot-

BeTCTBeHHbiîi ceKpeTapb accouna-
h,hh, Pa^y CepA?KHy Py6a, OTBe-

TCBeHHHH peaaKTop HiypHajia

„Bflua Hoya , npo<|)eccop UIkojib

Horo u,eHTpa «N? 1 — Eyxapecra.
HbipBaHa TaniK9y, npeAceAa-
Tejib TeppiiTopuajibHoro (Jhjijih-

ajia Eanay, CAeJiajia bh3ht b

coceflHioio n ApyîKiiyio c rrpaHy.

rio 9TOMy noBOfly AeJieraiHH

He3pHHHX ii3 PyMMHira noceTHJia

cepnio npOAOBOJibCTBeHHbix eAH-

Him, B.O.C., niKOJibi h Apyme,
npoBOflH oGMen onbiTOM bo Bcex
npoSjieMax B3anMHoro HHTepeca.

KOH<DEPEHLIMfl
PE^AKTOPOB nPEGCBI

b bpaK b nPArE
(C. P. qEXOCJIOBAKHH)

B nepnoA 17—21 MapTa c.r.

HMejia MecTO b Ilpare KoH<|)e-

peHU,HH peAaKTopoB npeccbi b

6paii.

IlpHHHJiH y^acTHe AeJieraTbi

H. P. BojirapnH, C. P. HexocJio-

BaKHH, H. P. TepMaHHH, Hojib-

CKOH H. P., CP. PyMbIHHH H
CCCP.

/IeJieraHHH HiypHajia „Bflua
Hoya AccoirnauiiH He3pH*iHx

CP. PyMHHHH SbiJia cocTaBJieHa

H3 : npot|). HHKOJiaa HoHecny,
3aMecTHTejib OTBeTCTBeHHoro pe-

AaKTopa h OnpecKy Ojiopn, rjiaB-

hhh KOopAOHaTopHbiH pe^aRTop,
conpoBOffiAaiomHîi

.

OTH BCTpeiH, CTaBHIHe Tpa^H-
ithohhhmh, HMeiom,He MecTO pa3
b ABa ro^a, AOKa3ajm CHOBa

nojib3y co3,n,aBaiomyio noBOA A^«
o6M6Ha onbiTOM h nySjiHHHoro

MHeHHH, HTO KacaeTCH 3(|)(|)eKTHB-

HOCTH npeCCbl B BOCnHTaiiHH H
con,Honpo$ecHOHaJibHoro Bne-

Apemm He3pflqnx b cooTBeTCTBy-

iouuix cTpanax.

Mbi npHHOCHM SjiaroAapHOCTb

h Coio3y HHBajiHAOB H3 CP. He-
xoc.TiOBaKHH 3a onTHMaabHbie yc-

jiobiih TpyAa co3AaHHbie b ne-

pHOA pa3BepTbIBaHHH KOH(J)e-

peHHHH.

iojihhh nonoBHH -
BEJIHKOJIEnHblîî

PYMBIHCKHfî TEOMETP
1938-1981

Ilocjie oKOHqaHHH Oanyjib-

TeTa MaTeMaTHKH, BbinycKHHK,
IOjihhh IIonoBHH 6biji pacnpe-
AeJieH B HHCTHTyT MaTeMaTHKH,
rAe paSoTaji ao KOHia îkh3hh,

HeoiKHAaHHoro paHO okohhgh-
Hoii.

Oh ony6jiHKOBaji 6ojiee 60

Hay^Hbix pa6oT, ou,eHeHHbix KaK
b CTpaHe, TaK h 3a rpaHHieft.

IOjihhh nonoBHH BJiaAeeT nep-

BencTBOM Ha mhpobom njiaHe B

Teopnn ajireSpbi Kjih^opa re-

HepajiH3HpoBaHHbie, b Teopnn
CnHHOpOB H B TaXHOHHOH peJifl-

thbhocth. 3a cboh ienHbie pe-

syjibTaTH H3 neHTaAHMeHCHO-
HajibHOH Teopnn rpaBHTau,HH h
3JieKTpoMarHeTH3Ma, IOjihhh Bîo-

nOBHH, A"P MeAHiHHBi 6biji Ha-

rpa>KAeH npeMHeîi ,,r. nimeftKa
AKaAeMHH CP. PyMHHHH
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1944-

Glorioasa aniversare a celor 44 de ani

care au trecut de la revoluia de eliberare

social i naional, antifascist i antiim-

perialistâ din august 1944 constituie un pri-

lej de rememorare a tradiiilor luptei Parti-

dului Comunist Român, în calitate de port-

drapel al aciunii viguroase a întregului

popor român pentru dreptate social, unitate

i independen naional, pentru edificarea

unei noi orînduiri pe pâmîntul României.

întregul drum de lupt, în fruntea cruia

s-au situat ferm comunitii, demonstreaz c
actul de la 23 August 1944 a fost opera

revoluionar a maselor populare, conduse

de partid, încununarea trecutului glorios de

lupt purtat de poporul român pentru drep-

tul de a fi stâpîn în vatra strmoeasc.
Raportat la contextul internaional al eve-

nimentelor desfurate acum patru decenii,

revoluia din august 1944 în România a fost

unul din evenimentele decisive ale celui

de-al doilea rzboi mondial. Semnificaia ei

în istoria

român
internaional este motivat de consecinele

uriae pe care aceasta Ie-a avut în desf-

urarea rzboiului în domeniile strategic, po-

litic i economic.

Intrarea României în rzboi de partea

coaliiei Naiunilor Unite s-a fcut într-un

moment cînd Germania hitlerist era departe

de a fi învins. România a ridicat armele

pentru aprarea independenei, suveranitii

i unitii sale nu din calcule de oportuni-

tate, ci atunci cînd interesele naionale fun-

damentale îi impuneau cu necesitate o ase-

menea conduit de aciune.

Din punct de vedere strategic actul Româ-

niei a smuls într-un interval extrem de scurt

— 8 zile — „spatelui" frontului german din

Europa de est o suprafa de circa

150 000 km ptrai, pe care se aflau impor-

tante obstacole favorabile unei aprri înde-

lungate : lanul Carpailor româneti, linia

fortificat Focani - Nmoloasa - Galai i
Dunrea maritim.

VIAA NOUA, nr. 3 — 1988
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Revoluia de eliberare social i naional
început la 23 August 1944 a avut o impor-
tan extraordinar i pentru sfârîmarea
dominaiei naziste în centrul Europei. Forele
romhe au deschis o dat cu intrarea în

rzboi împotriva celui de-al treilea Reich, un
nou front în podiul Transilvaniei i în Banat,

dincolo de Carpai, pe care l-au meninut
singure, timp de aproximativ 3 sâptâmîni,

pînâ la sosirea armatei sovietice.

La 9 mai 1945, cînd rzboiul lua sfîrit cu

Victoria Naiunilor Unite, România se pre-

zenta cu un bilan bogat în lupt. Armata sa

strbtuse peste 1700 km, de la Marea
Neagr pîn în Boemia, provocase inami-

cului pierderi ce s-au cifrat la peste 136.000

de prizonieri i mori - echivalînd cu 14 di-

vizii — eliberase, în afar de oraele i co-

munele din timpul insureciei, peste 3 800

localiti, între care 53 de orae, contribuise

la alungarea ocupanilor din alte cîteva mii,

a avut pe front în tot timpul rzboiului un

total de circa 540 000 de ostai i ofieri, din

care a pierdut în lupte grele aproape 170.000

— mori, rnii i disprui.

Gravat pentru totdeauna în contiina
poporului român ca un eveniment de însem-

ntate epocal, actul de la 23 August 1944

îi dezvluie an de an cu i mai mult cla-

ritate noi aspecte i noi semnificaii privind

însemntatea sa naional i internaional.

în cei 44 de ani care au trecut de la eve-

nimentul epocal din august 1944, urmînd cu

devotament i încredere politica partidului,

poporul muncitor a schimbat radical chipul

patriei.

Se cuvine s evideniem c din acest scurt

rstimp de istorie se detaeaz cu pregnan

etapa inaugurat de cel de al, IX-lea Con-
gres al partidului, în care au fost create con-

diiile ca România s treac de la stadiul de
ar socialist în curs de dezvoltare, la cel

de ar cu economie mediu dezvoltat.

Datorit remarcabilelor succese obinute

pe plan intern, precum i politicii sale ex-

terne principiale i constructive, România se

bucur astzi de un prestigiu în lume fr
precedent în întreaga sa istorie. De la

România de odinioar, aservit economic i
dominat politic de diferitele mari puteri, izo-

lat, puin cunoscut în lume, s-a ajuns la

Republica Socialist România de astzi, li-

ber, independent i înfloritoare, cu o

înalt autoritate i prieteni pe toate meri-

dianele, respectat i apreciat pentru con-

tribuia pe care o aduce la instaurarea unor

noi relaii între state i a unei noi ordini eco-

nomice i politice internaionale, pentru pre-

zena sa deosebit de activ i dinamic, pen-

tru cuvîntul su chibzuit i realist în soluio-

narea problemelor mondiale în conformitate

cu nzuinele popoarelor dornice de pace i

libertate.

întreaga politic intern i extern a ârii

noastre poart amprenta puternicei persona-

liti a tovarului Nicolae Ceauescu,

secretarul general al partidului, preedintele

Republicii Socialiste România, al crui rol

determinant, în elaborarea obiectivelor dez-

voltrii noastre economico-sociale asigur

organizarea i conducerea tiinific a în-

tregii activiti de aplicare în via a Pro-

gramului de furire a societii socialiste

multilateral dezvoltate i înaintare a Româ-

niei spre comunism.

PAMÎNTUL TARII

Pâmîntul rii nu îl simi oricum

Decît dac-ai btut descul un drum,

Dacâ-ai ieit în cîmp ca un copil,

Cînd pomii dau în floare, în april

i fericit de cîte auzi i vezi

S crezi în tot... i-o clip s visezi,

S duci cu ciocîrlia în azur

Al pcii imn mereu fecund i pur,

în aburirea verde a unui fan,

S tii dospirea pîinii unui an

i s mai vrei un crîng suav pe-aproape

Sau o fîntîn cu sfinite ape,

înfiorat pe-acelai drum s vii,

Spre satul cu bunici i cu copii,

S simi sub tlpi cum sun a cristal

Pâmîntul rii, locul tu natal !

Victor BNAC
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Consftuirea preedinilor

asociaiilor de nevztori din rile socialiste,

de la Sofia - R. P. Bulgaria

o
o
o
©
o
o
o
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o
o
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La invitaia conducerii Uniu-
nii nevztorilor din R. P. Bul-
garia, o delegaie a Asociaiei
nevztorilor din R.S.R., alc-
tuit din prof. Viorel Crciun,
preedinte al asociaiei, Petru
Timi, preedinte al Filialei te-

ritoriale Cluj-Napoca, Vasile

Chintovan, preedinte al Co-
operativei „Munca invalizilor"-

Oradea i Sofica Zdrinca, ef
resort cultural, a efectuat o vi-

zit în ara vecin, în perioada
17—23 aprilie a.c, în vederea
participrii la Consftuirea
preedinilor asociaiilor de ne-
vztori din rile socialiste i
a unui schimb de experien
în domeniul activitii nevz-
torilor.

Sofia, capital modern, cu
numeroase blocuri-turn ce îs-
nesc spre înlime în toate car-

tierele vechi i noi, dominat de
crestele înc înzpezite ale

muntelui Vitoa, ne-a întîmpi-

nat amical, într-un decor de
primvar.

în prima zi delgaiile ri-
lor socialiste prezente au fcut
un tur al oraului, vizitînd cî-

teva dintre monumentele ei

culturale.

Luni, 18 aprilie 1988, în sala

de conferine a frumosului ho-
tel cu 22 de etaje ,,Rodina",

unde am fost cazai, Ianaki
Gradev, preedintele Uniunii
nevztorilor din R. P. Bulga-
ria i vicepreedinte al Uniunii

Europene a Nevztorilor, a

salutat delgaii asociaiilor din

R. S. Cehoslovacia, R. D. Ger-
man, R. P. Polon, R. S.

România, R. P. Ungar, i
U.R.S.S., pe reprezentantul

Ministerului Sntii, pe
preedintele Uniunii surdomu-
ilor, precum i pe cei ai pre-

sei i televiziunii bulgare.

Consftuirea a avut trei

puncte la ordinea de zi

:

— Raport asupra activitii
Uniunii Europene a Nevzto-
rilor pe anul 1987 i propuneri
pentru iniiative comune în

domeniul activitii sociale,

culturale i sportive

;

Delegaiile participante la consftuire
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;— Discutarea liniei generale
de lucru a asociaiilor de ne-
vztori din rile socialiste în
activitatea internaional i a
poziiei lor la Congresul Uniu-
nii Mondiale a Nevztorilor,
ce va avea loc în septembrie
1988, la Madrid (Spania);
— Propunerea unor aciuni

comune ale rilor socialiste

în domeniul organizatoric, so-

cial, cultural-sportiv i în

produca tiflotehnic pentru
perioada 1988—1990.
Lucrrile consftuirii au

contribuit la cunoaterea real
a problemelor nevztorilor
din rile reprezentate aici,

scoînd în eviden c ele sînt

cel mai bine rezolvate în rile
socialiste, cu deosebire îri Po-
lonia, Uniunea Sovietic i Bul-
garia, unde asociaiile de nev-
ztori au întreprinderi pro-
prii, moderne, în care lucreaz
nevztori i slabvztori, iar

beneficiile realizate sînt folosi-

te în dezvoltarea i mo-
dernizarea întreprinderilor,

în rezolvarea problemelor
sociale (locuine, case de

odihn, transport etc), în orga-

nizarea activitii cultural-

sportive (dotarea colilor, case

de cultur cu biblioteci, fono-

teci, sli de muzic, de specta-

cole, de sport, de recuperare a

capacitii de munc, tipogra-

fii braille, studiou de înregis-

trri pe band magnetic, an-

sambluri artistice, terenuri de

sport etc).

Problemele discutate la con-
sftuire fiind multiple, voi a-

minti numai pe cîteva din

ele.

Avînd în vedere c uniunile

de nevztori din rile socia-

liste au numeroase deziderate

comune ce pot fi rezolvate în

cadrul acestor întîlniri, dr.

Gerhard Polzin, preedintele
Uniunii nevztorilor din

R.D.G. a propus ca urmtoarea
consftuire s aib loc în 1990,

la Berlin, urmînd ca principa-

lul obiectiv al acesteia s fie

gsirea mijloacelor de ajutora-

re a rilor socialiste din afara

Europei.

Pentru o mai bun cunoa-
tere i soluionare a probleme-
lor nevztorilor, Alexandr
Neumîvakin, preedintele Uni-
unii nevztorilor din U.R.S.S.

a propus crearea unui sistem

de informaie internaional în

cadrul cruia s fie desemnat
o ar coordonatoare, care s
preia, s prelucreze i s dis-

tribuie celorlalte ri informa-
iile obinute. O mare parte

din discuiile purtate s-a refe-

rit la aparatura tiflotehnic, a
crei importan deosebit in

procesul reabilitrii nevzto-
rilor i slabvztorilor a fost

subliniat de Vladimir Radu-
lov. profesor de tiflopedagogie

la Universitatea din Sofia, vi-

cepreedinte al Uniunii nev-
ztorilor din R.P. Bulgaria.

Ianaki Gradev a accentuat

necesitatea organizrii unei

conferine tiflotehnice, care s
urmreasc specializarea fiec-

rei ri în producerea anumitor
aparate i ustensile, astfel în-

cît s se importe din vest mi-
mai ceea ce nu pot produce
rile socialiste.

Kozimierz Semanczky, pre-

edintele Uniunii nevzatori-
lor din Polonia a propus orga-

nizarea la fiecare doi ani, a

unei expoziii de aparatur
tiflotehnic, oferindu-se ca în

1990 ara sa s fie gazda aces-

tei aciuni.
Dr. Branislav Mamoika,

preedintele Asociaiei nev-
ztorilor din Cehoslovacia pro-

pune la rîndul su, accelerarea

acestui proces de colaborare i
îi exprim dorina de a pune
la dispoziia rilor socialiste,

în cadrul schimbului de expe-
rien, realizrile practice, fo-

losite cu succes în domeniul
aparaturii tiflotehnice în R.S.

Cehoslovac.

Iakso Laszlo, preedintele
Uniunii nevztorilor din R.P.

Ungar a informat pe cei pre-

zeni c în ara sa se produce
deja aparatur video ajut-
toare pentru ambliopi i un
calculator pentru nevztori.

în încheierea conferinei, Ia-

naki Gradev a apreciat c au
fost dezbtute în mod deschis

probleme de actualitate ale ac-

tivitii asociaiilor de nevz-
tori ale rilor prezente, ce vor
duce la o mai bun cunoatere
a propunerilor fiecruia dintre

acestea. Se impune s se am-
plifice relaiile bilaterale i
multilaterale între rile din

cadrul Uniunii Europene a Ne-

vztorilor, folosindu-se i alte

mijloace de contact, cum ar fi

corespondena i schimbul de
informaii, fr a înltura
îns, contactele directe, umane,
ce nu vor putea fi înlocuite de
sistemul electronic.

Ziua de lucru s-a încheiat cu
sear festiv, cînd preedin-

tele Uniunii nevztorilor din

R. P. Bulgaria, Ianaki Gradev
a înmînat tuturor preedini-
lor asociaiilor de nevztori
prezeni la consftuire, meda-
lia de aur a uniunii, iar unor
vechi activiti în munca cu i
pentru nevztori medalia de

argint, printre acetia din ur-m numrîndu-se i tovarii
Petru Timi i Vasile Chinto-
van.

In dimineaa zilei de 19 a-

prilie, delegaiile rilor pre-

zente la Sofia, s-au îndreptat

spre Plovdiv, ora cu o înde-

lungat i bogat istorie, nu-
mit Pîldiv pe vremea tracilor,

aezat la 140 km sud fa de
capital. Dup ce trecem prin

tunelul, acum modernizat, nu-
mit „Poarta lui Traian", con-

struit iniial de împratul ro-

man, intrm în cîmpia Trachia,

cultivat cu vi de vie, unde
este aezat vechiul ora Plov-

div, strjuit de 5 coline i str-
btut de rîul Maria. In Plov-

div, oraul nou se îmbin feri-

cit cu cel vechi, declarat mo-
nument istoric.

La întreprinderea „Uspeh"
(Succesul) din Plovdiv am fost

întîmpinai de conducerea în-

treprinderii, avînd ca director

pe Vaselina Vîlceanova, de 14

ani aflat în aceast funcie,

adueîndu-i un important a-

port la construirea noului com-
plex ale crui secii le vizi-

tm pe rînd. Producia de baz
este cea de geamantane i
geni diplomat, produse pentru
export i piaa intern ; se mai
confecioneaz obiecte din

plastic (glei, ligheane, cutii

etc), cabluri electrice i obiec-

te din carton (dosare, mape
etc), prin aceste produse asi-

gurîndu-se anual un plan de

24 milioane leva. Dintre cei

1200 oameni care lucreaz aici,

700 sînt nevztori, de gradul

1 si II.

VIAA NOU, nr. î — 1988



întreprinderea are trei cabi-

nete medicale (de oftalmologie,

stomatologie i boli interne),

o echip de medici pentru re-

cuperare, care indic reparti-

zarea nevztorilor în diferite

locuri de munc ; are un cabi-

net pentru protecia muncii în

cadrul cruia nevztorii se

familiarizeaz cu mainile la

care vor lucra ; are ateliere

pentru întreinerea • mainilor
i adaptarea lor la specificul

celor ce lucreaz cu ele, o can-

tin, iar în apropiere, un c-
min de nefamiliti cu 100 de

locuri, un complex de prestri
servicii pentru muncitori, cas
de cultur dotat cu bibliote-

c, fonotec, sal de spectaco-

le etc, blocurile de locuit pen-
tru nevztori i centrul pen-
tru recuperarea elementar a

nevztorilor.
In munii Rodopi, întreprin-

derea dispune de o cas de

odihn proprie.

In urmtoarea zi, 20 aprilie,

delegaia român a vizitat

coala pentru nevztori din

Sofia, unde înva 223 elevi,

dintre care 100 locuiesc în c-
minul colii. Elevii sînt orga-

nizai aici în 25 de clase, care

cuprind cîte 8—12 elevi i au

un program de 5 zile pe spt-
mîn. coala este dotat cu ca-

binete pentru dactilografie,

biologie, chimie, fizic, lucru

manual, cultur fizic medica-
l, cu sal de sport, cantin,

internat, o frumoas sal de

spectacole i un cabinet oftal-

mologie. Dup absolvirea celor

11 clase, elevii sînt pregtii
pentru a lucra în întreprinde-

rile asociaiei. în timpul co-
larizrii se d o atenie deose-

bit crerii deprinderilor coti-

diene, folosirii instrumentelor

tiflotehnice, utilizrii eficiente

a resturilor de vedere, preg-
tirii muzicale a elevilor (la

pian, acordeon, vioar, violon-

cel, trompet etc.) i, facultativ,

ei sînt pregtii la anumite
discipline colare. Elevii prac-

tic mult sport, în special atle-

tism, ping-pong, ah, rolbal i
fotbal.

Joi, 21 aprilie, am efectuat

împreun cu delegaia Uniunii

Sovietice o vizit la sediul U-
niunii nevztorilor i la între-

prindera din Sofia, aceasta fi-

în imagine, Ianaki Gradev, preedintele Uniunii nevztorilor din

ÎL P. Bulgaria (sting) i prof. Viorel Crciun, preedintele Aso-
ciaiei nevzcorilor din R. S. România

ind cea de-a doua dintre cele

10 întreprinderi ale uniunii,,

toate purtînd numele de „Us-
peh'' (Succesul). Aici se produc
65 tipuri de filtre pentru aer

i ulei, instalaii electrice pen-

tru electrocar i motocar i ca-

pace pentru sticle de bere i
coca-cola, pentru piaa intern
i extern ; lucreaz 1.100, de

persoane, dintre care 600 sînt

nevztori.

Ianaki Gradev ne relata la

întîlnirea de la sediul uniunii

c 7300 nevztori, sînt înca-

drai în cele 10 întreprinderi

existente i în înc 32 de secii

din diferite localiti, realizînd

o producie anual total de

150 milioane de leva, cu un
beneficiu net de 15 milioane

leva pe an.

O parte din fondurile uni-

unii se folosesc pentru impor-

tul mainilor (cu care se dotea-

z întreprinderile, colile, c-
minele de nefamiliti, pentru

cumprarea de la stat a lo-

cuinelor), pentru dotarea uni-

unii, colilor, întreprinderilor

cu mijloace de transport (au-

tobuze, microbuze, autoturis-

me etc).

în dimineaa zilei urmtoare,
delegaia noastr a traversat

lanul Munilor Balcani, pe
calea aerului, pîn la Varna,
cel mai important port al rii
la Marea Neagr.
Intîmpinai de directorul în-

treprinderii de aici, Rumen
Kolev, am vizitat seciile aces-

teia, în care cei 1260 munci-
tori, dintre care 660 nevz-
tori, produc uruburi, cabluri

electrice, prize, chei pentru
mainile electrice de gtit, pla-

nul de producie însumînd 16

milioane leva pe an i reali-

zînd un beneficiu anual de 1,5

milioane.

în imediata apropiere a în-

treprinderii este amplasat im-
puntoarea cldire a casei de

cultur, cu o elegant i spai-

oas sal de spectacole, cu o

sal de sport, bibliotec, fono-

tec, sal de lectur, sli pen-
tru muzic, pentru învat
limbi strine, pentru repetiiile

ansamblurilor artistice.

Pe malul mrii, în partea de

sud a golfului se afl cldi-

rea nou a celei de-a doua

(Continuare in pag. a 14-a)
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Concursul formaiiilor artistice de amatori

ale nevztorilor din R. S. România

„Venii, privighetoarea

cînt...", ar fi trebuit s su-

ne chemarea ctre sala Clu-
bului finane-bnci, din Ca-
pital, în zilele în care s-a

desfurat finala celei de-a

patra ediii a Concursului
formaiilor artistice de ama-
tori ale nevztorilor.

Cei mai buni dintre cei

buni, ocupani ai locurilor

I, pe genuri artistice, la fa-

zele de zon i-au pus suflet

de srbtoare i au durat

clipe neasemuite de cînt i
poezie. Pentru c aceste su-

flete \âbreaz la cea mai
înalt cot a druirii, a dra-

gostei pentru art i scen.

Misiunea juriului, clin ca-

re au fcut parte : Eugen
Aron, reprezentant al Consi-

liului Culturii i Educaiei
Socialiste, predinte, Bogdan
Cu, Emil Gavri, Dan Ar-
delean i prof. Gli. Ursu,
membri, a fost deosebit de
dificil. Toi concurenii, de
valori sensibil egale, au evo-

luat cu aplomb, i-au pre-

zentat cu acuratee progra-

mul, demonstrînd c acolo

unde talentul se înmnun-
cheaz cu munca, cu pasi-

unea, rsar florile rare ale

bucuriei, druite celorlali,

celor care au venit, ca i în

alte dai, în numr mare s
asculte interpretul îndrgit.

Am aplaudat cu încîntare

soliti de muzic uoar, so-

liti instrumentiti, recitaluri

de poezie, soliti de muzic
folk i de muzic uoar,
tarafuri, brigzi artistice,

montaje literar-muzicale.

Repertoriul fiecruia din-

tre cei prezeni a fost ales

cu grij, cu responsabilitate

pentru pstrarea specificu-

Formaia artistic a Filialei Bacu (locul II)

lui local. De notat frumuse-
ea costumelor populare în

care au evoluat solitii Ani-
a Obîre (Braov), Lilica

loni (Ploieti), Elena Ciu-
lea (Craiova), Aneta Verig
(Botoani), Valerica Con-
stantin (Piteti), Alexandru
Cormo (Baia Mare) i îoan

Popa (Alba Iulia). Grupurile
vocale ale filialelor Botoa-
ni i Bacu, cu specific hai-

ducesc, au stîrnit vii aplau-
ze. Momentele folk, îmbi-
nînd delicatee, sensibilitate,

for a expresiei i a me-
sajului, s-au bucurat de a-

precieri deosebite. Ne-au
încîntat Viorica Bursuc (Bo-
toani), Lucia Glogojan
(Braov), Sanda Bdu (Al-

ba Iulia), George Iordan i
Eduard Popescu (Ploieti).

Numeroi au fost solitii in-

strumentiti i piesele de

virtuozitate pe care le-am

ascultat. Oprea Glogojan

(Ploieti, acordeon), Ioan

Popa, (Alba Iulia, clarinet),

Marin Predica (Cluj-Napoca,
saxofon), Ioan Hortu (Ba-
cu, vioar), Aleaxndru Pa-
pa (Constana, fluier i mu-
zicu), Vasile Cornioiu
mandolin) ne-au oferit cli-

pe de încîntare.

Am ascultat versuri din
creaia marilor notri poei,
clasici i contemporani, reci-

tate cu talent i sensibilita-

te. Ne-a impresionat recitalul

de versuri de Mihai Emines-
cu — moment de emoie au-
tentic — prezentat de Fi-

liala Craiova.

Apreciind talentul, serio-

zitatea în pregtire, frumu-
seea repertoriului, corecti-

tudinea interpretrii i pre-

zena scenic a formaiei ar-

tistice a Filialei Botoani,

juriul a acordat acesteia lo-

cul I. Locul II a revenit Fi-

lialei Bacu, iar locul III,

Filialei Craiova. Au fost a-

preciai prin acordarea de

diplome speciale instructorii
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artistici ai filialelor Boto-

ani (Dumitru Amarghioa-

lei), Bacu (Marcel Badur-

l) i Bucureti (Costin Mus-
ta).

Am îneles c toata aceas-

t manifestare, de muzic i
poezie a fost un omagiu

adus partidului i statului

nostru socialist pentru con-

diiile de munc i de via
create celor fr vedere,

pentru posibilitile pe care
le au, de a se afirma plenar
în toate domeniile de activi-

tate, un imn închinat vieii
noi din patria noastr.

Ligia REZEANU

Rezultatele finalei Concursului formaiilor artistice de amatori

Edifia a IV-a — Bucureti

I. Formaii artistice : locul î — Botoani,
locul II — Bacu i locul III — Craiova

;

II. MUZICA POPULARA

Orchestre : locul I — Botoani, locul II —
Bacu i Bucureti, locul III — Oradea

;

Taraf : locul I — Alba Iulia ;

Soliti vocali (fete) : locul I — Ania Obîre
(Fii. Braov) i Lilica Ioni (Fii. Ploieti),

locul II — Aneta Verig (Fii. Botoani) i
locul III — Elena Giulea, Meniuni : Vale-
rica Constantin (Piteti) i Nastasia Surugiu
(Tg. Mure).

Soliti vocali (biei) : locul I — Alexan-
dru Cormo (Baia Mare) i locul II '— loan
Popa (Alba Iulia)

;

Grup vocal haiducesc : locul I — Fii. Boto-
ani i locul II — Fii. Bacu

;

Rapsod : locul I '— loan Manea (Fii. Bucu-
reti)

;

III. MUZICA FOLK

Duet : locul I — George Iordan i Eduard
Popescu (FiJ. Ploieti), locul II — Mria
Anton i Virginia Chirilu (Fii. Bacu) ;

Soliste : locul I — Viorica Bursuc (Fii. Bo-
toani), locul II — Lucia Glogojan (Pil. Bra-
ov) i locul III — Sanda Bdu (Fii. Alba
Iulia)

;

Soliti : locul I — George Iordan (Fii. Plo-

ieti)
;

IV. MUZICA UOARA

filialele Braov siOrchestre : locul I

Iai

;

Soliste : locul I — Anioara elaru (Fii.

Galai), locul II — duetul Veronica Toma i
Mariana Tofan (Fii. Bucureti) si locul III —
Cristina Vlad (Fii. Ploieti) ;'

V. INSTRUMENTITI

Acordeon : locul I — Oprea Glogojan (Plo-
ieti), locul II — Tudorel Tupilu (Botoani)
i locul III — Ion Ursu (Iai). Meniuni :

Mihai Teacoe (Alba Iulia), Constantin Mgu-
reanu (Craiova) i Gheorghe Borcoi (Bucu-
reti)

;

Clarinet : locul I — loan Popa (Alba Iulia)

i Marin Predica (Cluj-Napoca) ;

Saxofon : locul I — Marin Predica (Cluj-

Napoca) i locul II — Dionisie Stern (Iai)
;

Vioar : locul I — loan Hortu (Bacu),
locul II '— Constantin Surugiu (Botoani) i
locul III — Kotze Karoly (Oradea)

;

Fluier : locul II — Alexandru Papa (Con-
stana) i locul III — Constantin Florea
(Bucureti)

;

Muzicu : locul I — Alexandru Papa
(Consana). locul II — Valentin Paie (Bacu)
i Ion Udrescu (Pitet;i)

;

Chitar : locul II — Dumitru Popa (Iai,

Mandolin : locul I — Vasile Cornioiu
(Craiova) i Luiza Andrei (Ploieti), locul II

—duetul Elena Roman si Gabriela Spiridon
(Fii. Galai)

;

VI GRUP VOCAL FEMININ : locul II —
Fii. Constanta

;

VII. GRUP VOCAL INSTRUMENTAL :

locul I — Fii. Galai i locul II — Fii. Baia
Mare

;

VIII. ROMAN : locul I — Tudoric
Gheorghe (Craiova), locul II — Nicolae Mo-
raru (Oradea) i locul III — Stere Pilici (Con-
stana). Meniuni : Lucica Blaj (Bacu), Mi-
oara Bucur (Braov) i Elena Giulea (Cra-
iova)

;

IX. RECITARE: locul I — Ioana Fertu
(Craiova), locul II — Constantin Baciu (Bo-
toani) i locul III '— Eana Marin (Ploieti).

Meniuni : Mria Cormo (Baia Mare), Ion
Giulea (Craiova) i Sabina Bejinariu (Pi-

teti)
;
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X. RECITAL — poezie : locul I — Filiala

Craiova
;

XI. MONTAJ LITERAR: locul I — Fii.

Bacu, locul II — Fii. Timioara i locul III

— Fii. Piteti
;

XII. BRIGADA ARTISTICA: locul I —
Fii. Bucureti i locul II — Fii. Craiova ;

XIII. EPIGRAME: locul I

Ghelase (Galai)
;

Aurelian

XIV. MOMENT SATIRIC — Monolog.
locul I — Aurel Surugiu (Botoani) i locul

II — Elena Demian (Timioara)
;

Grup satiric : locul I — Fii. Timioara
;

Teatru : diploma special a juriului pen-
tru colectivul de teatru al Filialei Bucureti.

Juruiul a acordat :

— un premiu special formaiei Filialei

Botoani pentru numeroasele premii I cîti-

gate la acest concurs i pentru inuta înalt
a prezentrii formaiei ;— o diplom special instructorilor artis-

tici Dumitru Amarghioalei (Botoani) i Mar-
cel Badurl (Bacu) pentru frumoasele rezul-

tate obinute în pregtirea formaiilor
;— o diplom special instructorului artis-

tic al Fii. Bucureti, Costin Musta, pentru
buna pregtire a brigzii artistice.

Sofica Zdrinca
instructor principal cultural

»/»\A/^A'^\A/»\A/'T\J*\A/TW!^^'T\A/T\A/»^A•^A/T\A/"rv^'T\*•Y\A/»^^

Materiale despre nevztori în presa în scrisul obinuit

în numerele din 28 februarie i 27 martie
a.c. ale ziarului „Via nou" — Galai, au
aprut cîteva epigrame, sub semntura lui

Aurelian Ghelase.

Reproducem aici, una dintre cele nepubli-
cate de noi :

Unui amic

De amicul meu îmi place,

E modest i e loial,

E i multilateral :

Una spune, alta face.

*

în ziarul
, .Pentru socialism" (Maramure)

din 16 aprilie a.c. a aprut o tire referitoare

la faza de zon a Concursului de ah pe echi-
pe, al asociaiei.

•

în revista „Familia" nr. 3/(271) din martie

a.c, au aprut dou poezii semnate de Nicu
Moraru, cunoscutul masor de la Bile Felix.

Ele sînt intitulate „Noiune personificat"

i „Cuvinte despre toamn" i sînt precedate

de un scurt comentariu, referitor la acest de-

but, în ceea ce ne privete, îi dorim succes

în acest domeniu !

*

Ziarul judeean „Pentru socialism" (Mara-

mure) a consemnat în numrul su din 24

aprilie a.c, desfurarea la clubul nevztori-

lor din Baia Mare, a fazei pe filial a con-

cursului republican „Prietenii crii braille".

•

„România liber" din 8 iunie a.c a publicat o

tire despre finala concursului republican

„Prietenii crii braille" care a avut loc la

Bacu. Semnatarul acestor rînduri este Con-
stantin Azoiei, corespondentul ziarului res-

pectiv.
•

în ziarul „Steagul rou", organ al Comitetu-
lui judeean Bacu al P.C.R. (din 11 iunie a.c.)

a aprut de asemenea un articol despre con-
cursul amintit. Articolul respectiv este înso-

it de o imagine foto a formaiei artistice a

Filialei Bacu, prezent în spectacolul dat cu
acest prilej.

'•.

Un alt articol interesant a aprut în „Revis-
ta român de ah" nr. 5/1988, intitulat „A 4-a

final a „Cupei României" (ahul prin cores-

ponden). El este consacrat prof. Vaier Va-
sile Demian, cîtigtorul cupei amintite. în

articol sînt reproduse dou partide i diagra-

ma „Cupei României", precum i o imagine
foto a prof. Vaier Vasile Demian.

*

Sub semntura lui Ion Andrei a aprut
în „România liber" din 21 iunie 1988 (pag.

a 3-a) un material intitulat „Voin", dedicat

scriitorului Marin Iâncu Nicolae, care a îm-
plinit 81 de ani.
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Ne*am întîlnit la Bacu . . .

Din aisprezece filiale ale

asociaiei, în ziua de 27 maiy
în trenurile care strbtuse-
r uneori de la o margine la

alta pmîntul românesc,
dragii mei prieteni nevaza->

tori, însoii de îndrumtorii
lor culturali, prinseser în

auz zgomotul inelor frecate

de roi, crîmpeie de conver-
saie ale cltorilor dm corn-

partiment, forfota din sta-

iile de oprire i cîteoda^

t chiar ciripitul unor vrbii
guree, în zbor pe Ung fe-

reastra vagonului. Gîndul,
îns, urmrea neostoit iru-
rile de puncte în relief pe
care vîrfurile degetelor lor

trecuser de atîtea ori peste

textul transpus în braille al

crii „Pe urmele lui Dela-
vrancea". S nu uite nimic.

Nici o dat, nici un nume
legate de viaa i activitatea

marelui patriot. Nu era vor->

ba numai de premiul pentru
care vor concura la 29 mai,
ci mai ales de dorina de a

srbtori cu evlavia meri-
tat pe cel ce ne-a lsat ca-
podopera „Apus de soare" i
atîtea alte pagini de uimi-
toare frumusee în dulcea
noastr limb român. La 29
aprilie se împliniser 70 de
ani de cînd populaia laului
copleit de refugiai din
ara mutilat, btrîni i ti-

neri, ostai cu rnile nevin-
decate îl conduseser spre

aleea eroilor din cimitirul

„Eternitatea", înfurat în

tricolorul francez i acoperit

de toate lcrmioarele culese

anume din pdurea de la

Ghibigeni. Fiecare dintre

concureni tria clipele de
adînc durere omeneasc i
patriotic, repetînd în minte

cuvintele lui Alexandru Vla-

hu : „Cu prul risipit pe

pern i cu barba crescut,

Delavrancea prea tefan
cel Mare pe patul de mour-

Emilia t. MILICESCU

te. i poate c era i o mare
asemnare între aceste dou
suflete pentru care iubirea

de patrie a fost o adevrat
religie...".

Durerea unei pierderi in-

calculabile pentru un popor
întreg se îndulcea în sufle-

tele dragilor mei prieteni

atît de meditativi i de sen-
sibili la orice micare venit
de la un semen ce sufer
ori se bucur, ce ateapt
ori druiete din fiina sa

pentru ca lumea s fie mai
bun i armonia universal
mai desvîrit, gîndindu-se
la strfundurile puterilor

acestui neam cu vechime
multimilenar, capabil s
dea natere atîtor luceferi ai

gîndirii i ai artelor, ai fap-
tei ce determin rscruci bi-

nefctoare în viaa omeni-
rii întregi. i în lumina din-

luntrul celor ce aveau s
coboare în frumoasa gar
Bacu, data de 2 aprilie

1858, zi de natere a lui De-
lavrancea acum o sut trei-

zeci de ani, le-a aprut în

relieful semnelor braille ca
data unei bucurii împrti-
te, cu întregul nostru neam.
Aadar, dubla srbtorire, cu
prilejul unui concurs i pen-
tru fiecare, certa bucurie c
s-a apropiat de un titan al

cuvîntului românesc, de cre-

atorul unor opere literare

fr moarte i de vpaia
dragostei de patrie a unei
personaliti fr seamn.

Sal splendid', plin de
tineret i oameni în floarea

vîrstei. Profesorul de istorie

Burlacu ne plimb din neo-
litic pîn în zilele noastre
prin istoria judeului Bacu,
fcîndu-ne s privim ca în-

tr-o oglind viaa înaintai-

lor, acoperii de-a lungul
mileniilor de straturile eta-

pelor de civilizaie care s-au
succedat pîn la noi. Pasio-

nat, documentat i tulbur-
tor. Apoi... eu !

Din puzderia de informa-
ii culese timp de aproape
ase decenii apar în lumina
contiinei i se prefac in

vorbe frimituri care îmi ard
buzele, schiînd — desigur
incomplet — o via de
munc i o siluet a omului
i a marelui suflet care a

fost Delavrancea. Sala ascul-

t cu ochii aprini, cu o a-

tenie desvîrit, iar cei

aisprezece concureni, cu
auzul lor perfect, urmresc
interesai vorb cu vorb i
chipurile lor sînt ale unor
filozofi sau mcar discipoli,

avizi s afle mereu alte i
alte taine ale cunoaterii. A-
proape la toate întrebrile
inteligente, puse de Sofica
Zdrinca, culturala principal
a Asociaiei nevztorilor, cu
glasul ei melodios i priete-

nesc, cei aisprezece concu-
reni rspund ca i cum ar

citi o carte, aa c întreb-
rile de baraj se impun. Mi
se strînge inima i m doare
c cei ce au obinut maxi-
mum de punctaj nu pot pri-

mi toi premiul I i în des-

cretere de puncte s se dea
celelalte premii i meniuni.

Sufletul mi-e plin de cl-
dur i duioie. M gîndesc

:

ce nobil popor sîntem dac
dintre noi se ridic oameni
ca profesorul Viorel Cr-
ciun, preedintele Asociaiei
nevztorilor, Ioan Dominte
i Mria Bratosin, preedin-
tele i respectiv culturala

Filialei Bacu, gazdele noas-
tre, îndrumtorii culturali ai

celorlalte cincisprezece filia-

le din ar, nevztori ca cei

((continuare în pag. a 19-a)
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CONCURSUL

„PRIETENII CÂRTII BRAILLE"

— edifia a XXX-a —

Bacul a gzduit timp de
dou zile pe cei mai buni
prieteni ai crii braille din
ar.
O frumoas zi se contura

la orizont, vrînd parc s
dea binee oaspeilor i s
creeze totodat o bun dis-

poziie pentru cei aproape
200 km parcuri în excursia
organizat sîmbtâ, 28 mai.

Pe malul Tazlului, prin-

tre nucii i castanii seculari,

am poposit pentru a vizita

locurile ce au fost surs de
inspiraie pentru marele E-
nescu. De aici, îndreptîn-

du-ne spre „Perla Moldovei",

am admirat peisajele pe care

omul le-a sfinit prin aez-
rile sale, deosebit de fru-

moase.
Btrînul i tînrul Slnic

ne-a primit cu binecunoscu-
ta-i ospitalitate. Intîlnirea

cu organizatorul grupei de
nevztori de aici, masorul
Andrei Suciu, care a fost i
ghid pe tot parcursul vizi-

tei la Slnic ne-a fost de un
real folos.

Dup masa comun, auto-

carul ne-a purtat pe drumul
erpuit de munte, pe malul
Slnicului i apoi pe cel al

Trotuului.

In undele limpezi se con-
tura silueta arhitecturii ele-

gante a municipiului Gh.
Gheorghiu-Dej, cu puternica

industrie petrochimic. Ora-
ul tineretului i al florilor

ne-a salutat prietenos, dup
care ne-am îndreptat spre

Bacu, gazd a întrecerii ce

urma a se desfura.
La sediul filialei a avut

loc în seara aceleai zile e-
dina de instructaj, la care

au fost prezeni prof. Viorel

Crciun, preedintele asocia-

iei, scriitoarea Emilia Mili-

cescu, Sofica Zdrinca, in-

structor cultural principal al

asociaiei i Ioan Dominte,
preedintele filialei organi-

zatoare.

Dup discuiile ce au avut

loc pe marginea referatului

susinut de Mria Bratosin,

la clubul filialei a urmat o

întîlnire a concurenilor cu
nevztorii din localitate.

Duminic, 29 mai, sala

mare a Casei de cultur a

sindicatelor „Vasile Alecsan-
dri" — Bacu a fost locul de
desfurare a aciunii. Invi-

tai de seam, reprezentani,

ai organelor locale de partid

i de stat, oameni de art i
cultur, colaboratori au pu-
tut s cunoasc potenialul
celor fr vedere pe trîm
cultural.

Concursul a fost prefaat
de o expunere despre muni-
cipiul Bacu, fcut de mu-
zeograful Gheorghe Burlacu.

Cei prezeni în sal au avut
posibilitatea de a asculta pe
autoarea crii „Pe urmele
lui Delavrancea", scriitoarea

Emilia Milicescu. Se prea
c auditoriul, timp de cîteva

minute a rmas fr respira-

ie în faa vocii ei calde i
vibrante, fcînd o retrospec-

tiv a vieii i operei lui De-
lavrancea. Florile oferite E-
miliei Milicescu au fost prea
puine pentru a putea ex-
prima preuirea publicului

bcuan, în acea zi.

Concursul, pe tot parcur-
sul lui a dovedit c partici-

panii cunosc în cele mai
mici detalii viaa i activita-

tea lui Barbu Delavrancea.
Sfîritul întrecerii a fcut

ca filiala organizatoare, re-

prezentat de masoarea Vio-

relia Novac s fie cîtig-
toarea locului I.

Pentru toi cei aflai la a-

ceast aciune, formaia ar-

tistic a filialei a prezentat

un frumos program artistic.

Dup dou zile de activi-

tate, concurenii i însoito-

rii lor i-au luat rmas bun
de la oraul lui Bacovia i
de la cei care au fcut totul

pentru a nu dezmini cldu-
ra i ospitalitatea moldove-
nilor.

Din juriu au fcut parte :

Emilia Milicescu, preedinte,
prof. Viorel Crciun, pree-
dintele asociaiei, Gh. Bur-
lacu, muzeograf, Mircea Fi-

lip, de la Comitetul judeean
de cultur i educaie socia-

list i Ioan Dominte, pre-

edintele filialei.

Dintre invitai amintim
pe : Gheorghe Isofachi, se-

cretarul Consiliului popular
al municipiului, Mria Pie-

sa, de la Consiliul pionieri-

lor, Cornel Galben, redactor

la ziarul „Steagul Rou",
Gheorghe Balt, corespon-

dent al ziarului „Scînteia",

Victor Mitocaru, de la re-

vista „Ateneu", Mria Nour
si Ecaterina Ciucureanu, de

la D.P.M.O.S., Costas Gar-
gas, de la Coop. „Sporul",

Iacob Vasile, directorul casei

de cultur .a.

Viorelia NOVAC
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Concursul „Proz i poezie" f 1988

A 24-a ediie a Concursului de proz i
poezie „I. V. Tassu", al asociaiei

a întrunit anul acesta 21 de au-
tori, cu lucrri în versuri i 9, cu lu-

crri în proz, remareîndu-se prezena unor
noi protagoniti — Ctlina Mazilu, elev
la Centrul colar nr. 1 — Bucureti, Simona
Pan, elev a colii generale speciale din

Tg. Frumos, Nastasia Surugiu, de la Fii.

Tg. Mure, Ion Stan, de la Fii. Ploieti,

Laureniu Baciu, Livi Ciobanu i Vasile

Sndescu, de la Fii. Bacu — precum i
revenirea, dup o absen îndelungat a

unor autori ca Silvestru Nechifor, din
Bucureti i Ioana Fertu, din Craiova.

Tematica (la liber alegere) le-a dat po-
sibilitatea exprimrii unei game largi de
idei i sentimente. Ei ne transmit dragostea
lor pentru ar (Romeo Moraru în poeziile

„Lumina, cuib de rou", „închinarea poetu-

lui ctre ar", Laureniu Baciu în „ara
mea", Simona Pan în „Partidului' etc),

pentru eroii neamului (Mria Ceafalu în

poezia „Fapte", Silvestru Nechifor în poezia
„Stufan cel Mare", Ion Diaconu in „Un
erou între eroii neamului", Moise Ciorba in

povestirea „Lumin în întuneric etc), pen-
tru femeia dttoare de via (Viorel er-
ban în poezia „Femeie" i Ctlina Mazilu
în „Fotografia mamei"), dragostea de via,
o dal cu cea pentru natur (Nicolae Mora-
ru în poezia „Cuvinte despre toamn",
Gheorghe Borto în poezia „în grdina mea
cu flori", Aurelia Dodu în poezia „Cu-
vinte despre toamn", „împlinire", Cris-
tian Florea în „primvara" etc),

dorina de pace (Ion Stan în poeziile

„Voi" i „O întrebare", Laureniu Baciu în

„Nu, rzboiului", Cristian Florea în „Stin-

dard" i „Portret de pace", Gh. Boro în

„Hora pcii între popoare" etc.) sau simplu,

dorina de a fi iubit (Manda Mayer în poe-

zia „S-mi pui pe cretet mîna").

Un cunoscut colaborator al revistei noas-

tre, Ion Timi Palatinus ne dezvluie prin

lucrrile intrate în concurs — poeziile „Ioa-

na d'Arc" i „coala de oferi" i povesti-

rea „Omul cu coasa" — preocuprile sale

multiple în domeniul literar ;
el nu este

numai un comentator al romanelor de ac-

tualitate, un pasionat al scrierilor filozofice,

ci i un creator pe trîmul beletristicii.

Cîtigtorii acestei ediii a concursului

sînt • — la proz : Aurelia Dodu (Bucureti)

a obinut premiul I pentru lucrarea „Nui
Trznui", Moise Ciorba (Oradea) premiul

II pentru „Lumin în întuneric" i Gheor-

ghe Cozma (Tg. Mure) premiul III pentru

lucrarea „Magnolia" ; a primit meniune
Sandu Marin (Craiova) pentru basmul „Gu-

gutiucul cu pene de aur"
;

— la poezie : Ioana Fertu (Craiova) a ob-
inut premiul I pentru poeziile „De ce s
te uii" i „Mereu aa, în primvar", Moi-
se Ciorba, premiul II pentru poezia „în-
chinare la templul suferinei" i Manda
Mayer premiul III pentru „Cîntec de acum";
au primit meniuni : Ctlina Mazilu cu
poezia „Fotografia mamei", Ceafalu Mria
(Ploieti) pentru poezia „Copilrie", Viorel
erban (Alba Iulia) pentru „Femeie", Sil-

vestru Nechifor (Bucureti) pentru poezia
„Lui Lucian Blaga" i Nicolae Moraru (Ora-
dea) pentru „Cuvinte despre toamn".

(S. Z.)

I

Mereu aa, în primvar

Ioana FERTU

Ceva se întîmpl, cu mine,
nu tiu înc ce, nu pricep,

tiu doar c adesea, desprins
de nume, de trup de lume,
cutreier poiene,
e.dwi tmîioare,
le iau violeta oftare,

din ea îmi fac aripi,

de umeri el prind
migrînd un vzduh de visare...

Ajuns hi crucile zrii
stau pînd s fur i s numr,
cu tain, spre tain,
secrete, pe care le spun
suflrile mrii,
le-ncliid în cirstale,

le-nghe,
le dezghe,
le-nv ce e dorul,

prin el le întorc,

plouînd peste ramuri petale...

Cu vina aceasta mai greu îmi iau
zborul

i totui,
ajungînd pîn-n Calea Lactee,

culeg apte stele,

pe frunte le-nir...

Cu dorul în gînd
dansez,
delirez...

Vai, mie !

Vai, mie ! i aici, tot femeie !

i cald deodat aripile mele...

Din nou coborîndm uit ctre lume
cu mil, la zdrean de trup i de nume,
vzînd busuiocul din pata de sînge
cu glas chemtor,
spre mine cum plînge...

li mingii sfioas,
m-ntrup, m numesc,m strig April
s-i fiu iar mireas...
Argintul stelar se prelinge pe tîmpl,
cu lacrim alb le scrie iubire,

dar cine îmi spune
de ce mi se-ntîmpl
în fiece an
aceast nuntire ? !,.'.

(Premiul I la concursul de proz i poe-

zie „I. V. Tassu", ediia 1988)^^^^^^^«#
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ALBA IULIA. In sala de

sport a colii generale nr. 6

din localitate a avut loc o lii-

tîlnire de roibal, organizat de

filial, în colaborare cu Coop.
„Mureul" (ediia I).

Au participat sportivi nev-
ztori de la cooperativele

„Progresul"-Braov, „Sporul"
— Bacu, „Munca" — Oradea
i „Mureul" — Alba Iulia.

Pe primul loc s-au clasat spor-

tivii de la Oradea, pe locul II

cei de la Bacu, iar pe locul III

cei de la Braov.

Virgil erbu
arbitru

*

BACU. Dup cum se tie,

cartea Emiliei Milieescu despre

viaa i opera lui Delavrancea
a constituit tema concursului

..Prietenii crii braille", din

anul acesta. în deschidere, la

faza pe filial, redactorul Victor

Mitocani de la revista „Ate-
neu" a prezentat o expunere
referitoare la opera scriitorului

amintit.

Au participat la concurs

:

Viorelia Novac, Mria Fa/ca,
Lucia Necoar, Ion Diaconii i
Daniel Lctuu.

Anica Bîrhal
'*

BAIA MARE. Nevztorul
Alexandru Cormo, laureat la

Concursul formaiilor artistice

de amatori ale nevztorilor (la

toate cele patru ediii) a parti-

cipat ca solist vocal la tradi-

ionala manifestare folcloric
„Tînjaua de pe Mara", desf-
urat în cadrul Festivalului

naional „Cîntarea României".
Ziarul „Pentru socialism",

organ al Comitetului judeean
Maramure, în numrul su
din 17.V.1988 r comenteaz ac-

iunea respectiv.

La 22 mai (ca i în anii pre-
cedeni) a avut loc „Sîmbra oi-

lor", obicei strvechi al ostili-

lor pe plaiurile mioritice ale

Hutei Certîze, unde am admi-
rat i noi, membrii grupei Sa-
tu Mare, frumuseile folcloru-

lui oenesc i maramurean.
Din aceast excursie ne-am în-

tors cu amintiri plcute, fre-

donînd melodii cunoscute.

Katocz Agneta
instructor principal

BOTOANI. Un grup de ne-

vztori de la secia car-

tonaje a Cooperativei „Uni-
rea" din Suceava a organi-

zat prin O.J.T. o excursie la

Braov, avînd ca obiectiv prin-

cipal vizitarea seciei de carto-

naje din cadrul Coop. „Progre-

sul" din oraul de sub Tîmpa.
Informrile fcute de Gh.

Paraschiv, eful seciei de car-

tonaje al cooperativei din Bra-
ov i de omologul su de la

Suceava despre cele dou secii,

despre rezultatele muncii nev-
ztorilor i condiiile de via
ale acestora, despre activitatea

cultural i sportiv desfu-
rat de cei fr vedere au f-
cut ca aceast întîlnire s r-
niin de neuitat.

La întoarcere, de-a lungul

traseului, am admirat fru-

museile de nebnuit ale vîr-

fului Postvarul, ale Lacului
Sfînta Ana, ale staiunii Lacul
Rou, dar cele mai impresio-

nante au fost cele oferite de
trecerea prin Cheile Bicazului
— Lacul Hidrocentralei —
Piatra Neam i apoi pito-

rescul nostru ora Suceava.

Nicolae Rîznic
ef secie cartonaje la Coop.

„Unirea"

La faza pe filial a ediiei

a XXX-a a concursului „Prie-

tenii crii braille , profesorul

de limba român Ion Schi-

binski, de la Casa Pierderilor

din Botoani a fcut o scurt
prezentare a vieii i operei

lui Delavrancea. Pe primele
trei locuri s-au clasat : Ale-

xandru Surugiu, Paula Baran
i Camelia Barariu.

Ion Todeanc
*

BRAOV. în cadrul Câmi-
unlui-atelier din Dumbrveni
s-a inut un concurs literar a-

vînd ca tem romanul „Balta-
gul", de Mihail Sadoveanu.
Dup concurs cele patru gru-
pe existente în aceast unitate

i-au inut adunrile generale,

alegîndu-i un birou al grupe-
or, compus din 5 membri (cile

un reprezentant al fiecrei

grupe plus un orginaztor).

La atelierul cartonaj mecani-
zat din cadrul Coop. „Progre-
sul" — Braov a avut loc adu-
narea general trimestrial, cu
ocazia creia muncitorii nevâ-
ztori au scos în eviden gre-

utile întîmpinate pe linia a-

provizionrii cu materii prime»
angajîndu-se totodat s depu-
n toate eforturile pentru rea-

lizarea unei producii de bun
calitate.

Ioan Cozina
'*

La zonala de ah masculin
individual de la Sibiu au par-

ticipat reprezentani ai filiale-

lor Baia Mare, Cluj-Napoca,

Tg. Mure, i Braov. în final,

clasamentul a fost urmtorul :

Pavel Curticpean, cu 5,5 pct.

i Nicolae Timinski (Tg. Mure 1

!

.

cu 5 pct., Dumitru Ceuc (Cluj-

Napoca), cu 4,5 pct., Dumitru
Buta (Braov), cu 3,5 pct., Teo-
dor Popa (Cluj-Napoca) cu 3,5

pct., Gh. Maxim i Gh. imo-
neac (Baia Mare) cu 2 pct. i
Ion Bunica (Braov), cu 1 pct.

Mi-ar prea incomplet ti-

rea dac nu a meniona satis-

facia trit atunci cînd in

pauze unii dintre juctori, dis-

cutînd amical cu arbitrii s-au

referit la juctorii de ah ne-

vztori, cunoscui în rîndul

celor cu vedere si chiar al ar-
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bitrilor : prof. Viorel Crciun,
Mihai Irimia, Nicolae Vitcâ,

Teodor Lpdatu .a.

Gh. Braga
•

BUCURETI. Cu prilejul

zilei de 1 iunie — Ziua in-

ternaional a copilului, la

stadionul „Voina* a fost or-

ganizat pentru copiii munci-
torilor nevztori de la Coop.
„Munca", un atractiv concurs
de. întreceri sportive i jocuri

distractive.

Aciunea respectiv a con-
stituit un eficient mijloc de
cunoatere i apropiere între
copii, crora, prin grija con-
ducerii cooperativei i a or-

ganizaiei de partid, le-au fost

acordate diplome i nume-
roase premii în obiecte.

Aurel Gheorghiu
*

CONSTANA. La clubul ne-
vztorilor, a fost aniversat
centenarul naterii sculptorului
Corneliu Medrea.

Instructorul cultural al filia-

lei a prezentat nevztorilor a-
flai la club expunerea intitu-
lat „Valori ale spaiului do-
brogean — statuile Medrea"
Exist trei spaii spirituale la

Medrea : cel transilvan în care
s-a nscut, cel bucuretean,
care 1-a fixat i 1-a desvîrit
ca maestru si cel dobrogean,
care 1-a asimilat, 1-a adoptat,
integrîndu-1 spontan printre
valorile sale patrimoniale.

In 1961 sculptorul a donat
oraului Constana cîteva din-
tre cele mai frumoase lucrri
ale sale : „Sirena i delfinul' ;

,

.Maternitate", „Fetita si broas-
ca estoas", „Rsritul"...
Nevztorii au luat cunotin-
i de locurile unde sînt am-

plasate aceste statui pentru a
le putea intui cu ocazia plim-
brilor pe litoral.

Eugen Casian

Cu ocazia împlinirii a 125 de
ani de la moartea poetului lan-

Nasiasia Surugiu. (Tg. Mure) acompaniat de taraful Filialei

Alba-Iulia — laureat al concursului

cu Vcrescu, la grupa din

Tulcea s-a organizat un con-

curs fulger, la care au partici-

pat 5 concureni. Cele mai bu-
ne rspunsuri au fost date de :

Aritina Matei, Feclist Feclist i
Mihai Feclist.

Aritina Matei
•

CRAIOVA. Sub genericul

„File din istoria patriei" s-a

desfurat la clubul filialei

un concurs pe tema respec-

tiv. Cu acest prilej, am aflat

lucruri noi despre trecutul

de glorie al poporului.

Concurenii Constantin M-
gureanu, Ana Opriescu îi

Vasile Cornioiu au dat rs-
punsuri frumoase.
Am srbtorit, în cadrul

clubului nevztorilor, 67 de
ani de la crearea Partidului
Comunist Român. Dup o ex-
punere prezentat de instruc-

torul cultural al filialei, a

avut loc un concurs dedicat
acestui eveniment.

Cele mai bune rspunsuri
le-au dat r.Alex. Combei, AIox.
Pîrclab i Marius Cimpoeru.
Aciunea s-a încheiat cu un

recital de poezie.

Ioana Fertu

ORADEA In cadrul mani-
festrilor cultural-educative

organizate de filiala noastr, în

colaborare cu ziaristul Mircea
Popa i prof. Constantin Mli-
na, de la Biblioteca judeean
s-a desfurat un medalion li-

terar consacrat lui B. P. Ha-
deu, urmat de un concurs „Ci-

ne tie, cîtig". Pe primele
trei locuri s-au clasat, în ordi-

ne : Ioan Daraban, Iosif Akyai
i Constantin Foca.

Invitaii notri s-au artat
plcut surprini de rspunsu-
rile bune date de concureni,
de capacitatea acestora de me-
morare a datelor cuprinse în

material.

Kovacs Iosif

masor — Bile Felix

Un grup de 14 nevztori
sportivi ai filialei s-au depla-
sat la Tg. Mure, pentru a sus-
ine meciuri amicale de ah i
popice i a iniia pe cei din lo-

calitate în regulile jocurilor de
rolbal i golbal.

La ah au cîtigat sportivii
din Tg. Mure, iar la popice
cei din Oradea.
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CORKSPONDKiXII N0ST1U
Dup încheierea întrecerilor

sportive, la clubul filialei a

avut loc o sear distractiv, în

cadrul creia s-a organizat i
un concurs de dans, cîtigat de
perechea Florin Avram-Corne-
lia Varga, din Oradea.

Doina Malan

•
PITETI. Clubul din Dr-

gani a gzduit o sear cul-

tural-educativ în cadrul c-
reia Ana Elena, instructor pr.

cultural al filialei, a pre-
zentat materialul cu tema
„Partidul — contiina revo-
luionar a poporului".

Ion Munteanu

Ampla manifestare artistic
de amatori „Cîntarea Româ-
niei", aflat la cea de-a
Vll-a ediie, se simte pe de-
plin prezent i în frumoasa
staiune a Apusenilor-Moneasa -

Un spectacol de înalt inut
artistic s-a desfurat într-o

ambian festiv pe scena c-
minului cultural din localitate.

A fost un spectacol, la

care, spre marea noastr bucu-
rie, i-a dat concursul i un re-

prezentant al asociaiei noas-
tre, masorul Radu Ruba.

Venit de cîiva ani în staiu-
ne, Radu Ruba, pe lîng atri-

buiile sale de serviciu, i-a
manifestat dragostea pentru
dans i cîntec. Menionm c
el a fost prezent în spectacol
ca membru al corului brb-
tesc,' acompaniator la fluier,

solist vocal (cu cîntece din fol-

clorul bihorean) i component
al formaiei de dansuri.

Promovarea în etapa urm-
toare i faptul c toate forma-
iile din care a fcut parte Ra-
du Ruba vor evolua în suitele

de spectacole i manifestri ce
vor avea loc, vorbesc de la sine
despre acest tînr talentat, c-
ruia îi dedic rîndurile de fa,

în sperana c va fi prezent i
mai departe la aciuni de acest

gen.

Ion Timi Palatinus

•

La Coop. „Vremuri noi" —
Arad s-au desfurat adunrile

generale pe secii, în care au

fost analizate rezultatele obi-

nute de cooperatori, pe trini. 1/

1988. Din drile de seam pre-

zentate a reieit c la secia

cartcnaj, planul a fost realizat

în proporie de 101%, iar la

secia perii — 100,5%.

Au fost evideniai : Costei

Turcu, Corneliu Nichita, loan

Achimescu, Mria Turcu, Ele-

na Trif de la cartonaje, Elena

Demian, Eufrosina Bumbuc,

Gheorghia Baghi, Sultana

Hoch i Ana Jianu de la sec-

ia perii.

Mria Berescu

TG. MURE. La sediul fi-

lialei s-a organizat o aciune
cultural-educativ, dedicat
scriitorului Barbu tefnescu
Delavrancea.

Cu acest prilej, Suzana

Szabo, instructoare cultural

a fcut o expunere despre

viaa i activitatea marelu
scriitor.

în încheiere, s-a desfurat
un concurs fulger pe aceeai

tem. Pe primele locuri s-au

clasat : Bakai Alexandru,

Kolto Alexandru i Petru

Hompot.

Gheorghe Cozma

Consftuirea preedinilor asociaiilor de

nevztori din rile socialiste

(urmare din pag. a 5-a)

coli pentru nevztori din
Bulgaria. Amenajat dup ri-

gorile ultimelor cercetri din
Bulgaria, coala cuprinde 20

de clase, 20 de încperi
pentru pregtirea leciilor i 10

cabinete de specialitate (pentru
fizic, biologie, scris — cititul

în negru, folosind televizo-

rul, pentru pregtirea preco-
larilor etc). Internatul cu 60

de dormitoare, tip garsonier,
asigur condiii excelente

pentru elevii gzduii aici. Nu
lipsesc cantina cu o spaioas
i îmbietoare sal de mase, sa-

l de sport, sal de spectacole

i nici autobuzul pentru trans-

portul copiilor în ora.

Atît consftuirea, cît i
schimbul de experien la care

a participat delegaia român

au oferit multiple date concre-

te ce asigur succesul în activi-

tatea uniunilor de nevztori
din rile socialiste prezente la

aceast întrunire i, în mod
special, ale uniunii din Bulga-

ria, ele urmînd s constituie o-

biective ce vor sta în atenia
asociaiei noastre.

Pe lîng acest bogat bagaj de

date, am adus cu noi salutul

sincer i urrile de prosperitate

adresate nevztorilor din

România de ctre reprezentan-

ii rilor socialiste prezente la

consftuire, de ctre Ianaki

Gradev, preedintele uniunii

bulgare, de ctre nevztorii

cu care am venit în contact în

numeroasele vizite efectuate.

Sofica ZDRINCA
instr. cultural principal
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tiri de la colile speciale de nevztori
BUZU : Cu prilejul zilelor de 8 i 9 mai,

elevii clasei a Vi-a a colii speciale din Buzu
au participat la un concurs de istorie, avînd

ca tem evenimentele srbtorite în acele

zile. Ei au fost ajutai în organizarea i pre-

gtirea concursului de ctre prof. Florica Flo-

rea. Cîtigtorii au fost : Minodora Golit i
Elena Marin (locul I), Cristina Bobu (locul II)

i Cornel Iosif (locul III).

Aciunea s-a încheiat cu un recital de poe-

zie patriotic.
Elena Marin

Rspunzînd dorinei noastre, a elevilor de

la coala special din Buzu, un grup de to-

vari profesori a luat iniiativa organizrii

unei excursii cu autocarul.

Dup primul popas la Focani, am trit un
moment de intens emoie vizitînd Mausoleul

de la Mâreti. Florile pe care le-am depus

au constituit omagiul nostru adus eroilor c-
zui la datorie.

Impresionant a fost i vizita la Casa raemo-
rial George Bacovia. Cu timiditate i emoie
am ptruns în camera unde odinioar a lucrat

poetul, am admirat obiectele care au alctuit

o ambian plcut : pianul i vioara la care

cînta Bacovia, mica lamp de argint care-i lu-

mina camera, vazele frumos sculptate ce o

împodobeau.
Dup noaptea petrecut într-un elegant ho-

tel din oraul Gh. Gheorghiu-Dej, ne-am în-

dreptat spre Slnic Moldova, unde ne-am bu-
curat de darurile firii : aer proaspt, cîntec de
psri i murmur de izvor.

Am trecut i prin Tg. Ocna, dar mai mult
ne-a încîntat popasul fcut sub o poal de
codru verde, unde ne-am aezat, cu merindele
ce le aveam cu noi.

S v mai spun c eram veseli i larma i
cîntecul nostru nu mai conteneau ? Mulumin-
du-le tuturor celor care au organizat aceast
plcut excursie, ne exprimm dorina de a

porni i alt dat la drum.
Cornel Iosif

clasa a Vi-a

| CLUJ-NAPOCA. Cu ocazia zilelor de 8 i 9

'mai l-am avut ca oaspete la coala noastr,
pe generalul Ilie Ungureanu, veteran de rz-
boi, care ne-a vorbit despre însemntatea
acestor zile.

Partea a doua a aciunii a cuprins un mo-
ment artistic alctuit din cîntece i versuri.

i-au dat concursul corul colii (condus de
prof. Radu Lungu) i elevii Nicolae Adrian
Deac, Simona Iurian (îndrumai de Ana Hom-
pot) i Barko Eugen, Alin Feurdean, Bozsnyai
Ileana Andreea, Ramona Bochie i Daniela
Berta (îndrumai de prof. Fulga Ceuc).

Iosif Varga
• i - clasa a Vll-a A

BUCURETI : Nu demult, ne-am adunat, la

îndemnul tovarei profesoare Cristina Vasiliu,

pentru a cinsti memoria matematicianului de

prestigiu Dan Barbilian, cel ce a intrat, ca

poet, în istoria literaturii române i univer-

sale, sub numele de Ion Barbu.
Expunerea profesoarei Cristina Vasiliu ne-a

purtat pe aripi de vis, pe urmele lui Ion Bar-
bu, din Cîmpulungul Muscelului, unde a v-
zut lumina zilei, cu 93 de ani în urm, prin

Germania studiilor sale cu „oraul ceos i fe-

recat", prin Giurgiul ce i-a imprimat atmos-

fera balcanic, pîn în casa lui din Cotroceni.

L-am însoit pretutindeni i am învat s-1
cunoatem i s-1 preuim.
Au citit din opera marelui poet elevii : Gri-

gorc Frian, Adriana Mazilu, Petric Grancea.

Radu Nicolin

clasa a XII-a — Liceul horticol

Centrul colar nr. 1 — Bucureti

Cu ocazia zilei de 1 Iunie, noi cei mari, mai
precis elevii clasei a X-a de la Liceul horticol
— Centrul colar nr. 1 -Bucureti, am organizat

un carnaval. Am invitat pe toi elevii liceului

nostru, pe cei de la sanitar i coala profesio-

nal i am confecionat din staniol i hîrtie

colorat mti, coifuri i ochelari, pe care

le-am oferit participanilor.

Intr-o atmosfer de veselie general i-au
fcut apariia perechile costumate. Ele substi-

tuiau anumite personaje. S-au remarcat :

„Chiria-' i ,,Guli", „Zîna" i „Vrjitorul",
„Doamna" i „Servitorul", doi arabi i doi i-
gani. In cadrul carnavalului s-a desfurat un
concurs cu probe dintre cele mai hazlii :

— s dansezi rock pe un ziar fr a-i de-

pi marginile i fr a-1 rupe ;— s dansezi un blues, inînd o minge de
tenis între frunile celor doi parteneri

;— întrecere în golirea biberoanelcr
;— s parcurgi cîiva metri cu picioarele în

sac i inînd în mîn o lingur cu un ou
;— s serveti (cu ochii legai) unul altuia

o prjitur cu frica fr a te murdri etc.

La sfîritul concursului au fost acordate
premii — bieii au primit ppui din mr-
gele etc, iar fetele aparate de ras, mainue
etc. Veselia sporea cu fiecare prob în parte.

Perechile au improvizat adevrate dialoguri

amuzante. Dintre cei mai talentai elevi ai

notri în realizarea costumului i la improvi-
zaia de rol a vrea s amintesc pe Radu Ni-
colin, Florena Raicu, Manuel Mohu, Floren-
tina Gheorghe .a.

Am fost susinui în activitatea noastr de
profesoara Cristina Vasiliu.

Florentina Gheorghe
clasa a X-a — Liceul horticol
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Confesiuni
— Stimate, tovare Marin

Iancu Nicolae, ai împlinit 8

1

de ani, din care, cu mult pes-
te un sfert de veac ai des-

furat o remarcabil activi-

tate literar.

Dac v. rog s v întoar-

cei cu gîndul, pe firul ani-

lor, ce putei s ne spunei
în legtur cu aceast peri-

oad deosebit de bogat în

realizri pe trîmul ariei

scrisului ?

— Am publicat primele
mele lucrri în primvara a-

nului 1956, deci acum 32 de
ani. Aveam atunci 49 de ani,

un debut tîrziu, vei spune,
i desigur, avei dreptate. Num gîndeam atunci c voca-
ia mea va fi literatura. Dar
între timp mi-am schimbat
prerea

;
pîn acum mi-au

aprut volumele de proz i
versuri : „Focosul", „Jusuf",
„Dup negur... soare", „Bu-
nicua povetilor", „Rpirea
elefantului cîrn", „Pegas",
„Flori de pdure", „Azura"

;

traducerile : „Amurg", de
scriitorul coreean Han Ser
Ya, „Trei grsani", de Iuri

Olea (din limba rus), „No-
rul îndrgostit", de cunoscu-
tul scriitor turc Nazim Hik-
met, precum i o serie în-

treag de colaborri îa dife-

rite publicaii. E mult, e pu-
in ? — v las pe dv. s ju-

decai.
— Credei oare c ai reu-

it s concretizai nzuinele
dv. constante de mai bin°,

de mai frumos, de modelare
a caracterelor, s le facei s
devin viabile, prin creaia
dv. literar, ca i prin per-

soana dv. de om si cetean?
— Ceea ce cred ca ar tre-

bui neaprat subliniat este

— înainte de orice — gîndul
meu de mulumire pentru 6-

rînduirea noastr socialist,

care mi-a oferit din plin po-
sibilitatea de a fi util, oa-

menilor minunai ai rii
mele, prin miilocirea pagini-

lor tiprite i semnate de

mine, în care — îmi place
s cred — transpare lupta
cu viaa, îndemnul struitor
de a fi mereu activ, în cî^
tigarea i pstrarea demnit-
ii de om. într-una din lu-

crrile mele afirmam : „De
aici, de la masa mea de lu-

cru m strduiesc zi de zi

s culeg din grdina sufle-
tului meu cele mai alese
flori de dragoste, s le in-

mnunchez în modestele
mele cri, pe care le tri-

mit celor la care m-am gîn-
dit cînd le-am scris, sperînd
c ele vor fi pentru ei o pi-

ctur în plus de buntate,
optimism, încredere în via-

i zîmbete de voioie".
Sper c nzuina aceasta,
comun mai 'tuturor conde-
ierilor, s se fi îndeplinit in
mare msur.
— Care au fost cele mai

frumoase momente din zbu-
ciumata dv. existen, ce
v-au oferit prilejuri de au-
tentic satisfacie spiritual
i cum explicai sentimente-
le de preuire i dragoste ce

le cunoatei permanent din
partea numeroilor dv. citi-

tori, mari sau mici ?

— Se afl mereu pe masa
mea de lucru mai multe al-

bume, în care numeroase
persoane din ar i strin-
tate care m-au vizitat în ul-

timele trei decenii au avut
bunvoina s scrie gînduri
frumoase despre mine, ca

om i scriitor. Ele îmi con-
firm o certitudine : am scris

pentru oameni i ei au îne-
les mesajul meu optimist.

M-am bucurat desigur i a-

tunci cînd criticii literari

mi-au comentat favorabil lu-

crrile, dar marea mea satis-

facie rmîne totui reacia
pozitiv a celor care mi-au
citit rîndurile aternute cu
trud pe hîrtie.

i poate mai presus de
orice am socotit momente
fericite în viaa mea pe cele

cînd am fost vizitat de mul-

*"«. -*fci

te colective de pionieri i
colari, cu toii cititori fideli

ai crilor mele, destinate
celor mici, tineretului în ge-
neral. Am scris mult despre
i pentru generaia de mîi-
ne a patriei, care, cu pros-
peimea, ei, m face s m
simt cu adevrat fericit, îmi
confer certitudinea c anii

n-au trecut zadarnic. Este,

dac vrei, una din bucuriile

mari ale vieii mele, privit
din perspectiva unui octo-
genar...

Perimetrul existenei mele,
îl constituie cei 18 metri
ptrai ai încperii în care
scriu. Este, într-un fel, un
turn, dar nu unul de filde,
pentru c zeci i sute de „an-
tene" m leag de oameni
dragi din jurul meu, aa cum
de altfel am i mrturisit în-
tr-o poezie aprut într-unui
din volumele mele.

— în încheierea convor-
birii noastre, permitei-mi s
v urez, în numele meu i
al cititorilor, înc muli ani,

în deplin sntate i cu pu-
tere de munc, spre a nu
v opri pe acest drum ce

v-a adus atîtea împliniri

deosebite, pe deplin meri-
tate !

(Convorbire realizat de
erban Opreanu)
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Concursul intercolar de limba româna

i matematic
Cea de-a treia ediie a con-

cursului va fi gzduit ae
româna i matematic a fost

organizat la coala general
special din Tg. Frumos, în

zilele de 4—5 iunie a.c, unde
alturi de elevii colii-gazdâ

au intrat în competiie i cei

ai colilor generale speciale de

nevzton uin Buzu i Cluj-

Napoca.

Optimismul, dorina de a în-

vinge, dar i emoiile au stpî-
nit pe concureni din clipa în

care s-au instalat în clasele a-

menajate corespunztor. Am
trit alturi de ei clipe de în-

cordare, urmrind timp de a-

proape patru ore chipurile con^-

centrate ale celor care redau
portretul lui Nicule din po-
vestirea ,,Un om ncjit" de

Mihail Sadoveanu sau tabloul

satului moldovenesc descria, de

Ion Creang, ori ale celor ca-

re' dezlegau enigmele ecuai-
ilor algebrice i ale orobleme-
lor de geometrie.

Au urmat alte ore în care

comisiile alctuite din profe-

sorii de specialitate ai celor

trei coli (la limba român —
Sanda Lpuneanu, Petre Me-
reu i Gelu l'onescu i la

matematic — Valentin Tu-
tu, Ion Sebeni i Adrian Jitea;

au corectat lucrrile scrise in.

braille, în prezena reprezen-

tantului comisiei centrale de

organizare, Sofica Zdrinca, in-

structor principal cultural al

asociaiei.

Premiile au fost stabilite

în seara zilei de concurs (4

iunie), dar emoiile i curiozi-

tatea elevilor au durat pînâ în

dimineaa zilei de 5 iunie c'md.

într-un cadru festiv, marcat

prin cuvîntul de deschidere al

profesorului Viorel Crciun,

preedintele Asociaiei nevz-
torilor din R.S.R. i prin nii-

crospectacolui oferit de elevii

din Tg. Frumos, s-au anunat,

Z&*0

Participanii la cel de -al doilea Concurs intercolar d,c limbu
român si matematic

în sfîrit, rezultatele, înmi-

ii îndu-se diplome, dup cum
urmeaz : la limba român,
clasa a VI 1-a : premiul I —
Ioan Anton iu (Buzu), premiul

II — Kamona Rochie (Cluj-

Napoca) i Gabriela Lazr (Bu-

zu), premiul 111 — Daniela

Borta (Cluj-Napoca) ; aasa a

VlII-a : premiul 1 — Marius

Adamache (Tg. Frumos), pre-

miul II — Ionica Dedeag
(Tg. Frumos), premiul III - —

Simona furian (Cluj-Napoca),

meniune — Nicolac Deac

(Cluj-Napoca) ; la matematic,

clasa a Vll-a : premiul 1
—

F )rin erban (Buzu), premiul

L — Constantin rtuga (Bu-

zu), premiul 111 — Tatiana

Lupu (Tg. frumos) ; clasa a

VlII-a : premiul 1 — Fiviu

Vieru (Tg. Frumos), premiul

ii — Florin Popa (Cluj-Napo-

ca) i premiul III — Monica
Mihaca (Tg. Frumos).

Nivelul superior al lucrri-

lor prezentate anul acesta a

dovedit o mai mare seriozi-

tate în pregtire a elevilor,

motiv pentru care le adresm
felicitri i pe aceast cale. De
asemenea, telicitâm pe acel

dascli, care, prin munca lor

plin de pasiune i druire,

împrtesc colarilor tainele

tiinei i culturii. Totodat a-

dresm i'elicitri i mulumiri
colectivului de cadre didactice

i conducerii colii din Tg. Fru-

mos pentru condiiile asigurate

i atenia cu care ne-au încon-

jurat, pentru ospitalitatea Lor

recunoscut.

Cea de-a doua ediie a Con-

cursului intercolar la limba

coala general special ae

nevztori din Cluj-Napoca, in

1989.

Sofica Zdrinca—
instructor principal cultural
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Participarea delegaiei Asociaiei

nevztorilor din R. S. România
Ia cta de-a XIII-a conferin calendaristic

„Intersportinvalid"

La invitaia Consiliului (Cen-

tral ZSSP „START* 'Asociaia
sportiv a cooperativelor din
R. P. Polon), o delegaie al-

ctuit din Teodor Lepdatu,
preedintele Filialei Bucureti
i Mria Enache, instructor

crainic la studioul de înre-

gistrri pe band magnetica
eea de-a XVIII-a Conferin
al asociaiei, a participat l
calendaristic „Intersportin-

valid", desfurat la Varo-
via, între 12—14 aprilie 1988.

Scopul conferinei a fost in-

formarea reciproc a partici-

panilor asupra activitii des-

furate în domeniul sportu-

lui invalizilor, discutarea în-

tilnirilor din 1987 pe linie

„Intersportinvalid" i întocmi-
rea proiectului de plan al ac-

tivitii pe 1989.

In deschiderea conferinei
a fost adresat salutul organi
zaiei „Intersportinvalid" de-
legailor rilor socialiste

prezente : R. P. Bulgaria (3

membri), R. S. Cehoslovac
(2), Republica Cuba (l), R. D.
German (2), R. S. România
(2), R. P. Ungar (2), U.R.S.S.

(4) i R. P. Polon (3). Cu-
vîntul de bunvenit a fost

rostit de Andrzej Janiszewski.
secretar general al Consiliului
Central „START', care a sa-

lutat în mod deosebit pre-
zena pentru prima oar la o
reuniune „Intersportinvalid"
a delegaiilor U.R.S.S. i
R. S. România.

Delegaia noastr a prezen-
tat o informare asupra acti-

vitii sportive a nev/torilor
în 1987, pe plan naional, la

ah, popice, atletism, rolbal
.a.

Nu putem meniona aici

titlurile informrilor celor-

lalte delegaii i nici întîlni-

rile (destul de numeroase)
desfurate în 1987, in cadru*

intersportinvalid". Vom re

produce îns propunerile

pentru calendarul acestei or

ganizaii, pe 1989 :

1. Conferina calendaristic

„Intersportinvalid" — Ungaria
(3—6 martie 1989);

2. Bulgaria — înot {8+3+3
însoitori) ;

3. R. D. German — tenis

de mas (4+3+2)

;

4. Polonia — atletism para-
Dlegici (5+3+2)

;

5. U.R.S.S. — global nevz-
tori (6+2)

;

6. România — popice neva-
ztori (3+3+2).

Propuneri pentru organiza-
rea Conferinei calendaristice

„Intersportinvalid" : Ungaria
(1989), Cehoslovacia (1990).

U.R.S.S. (1991), Bulgaria (1992),
R.D.G. (1993), Polonia (1994)
i România (1995).

Secretarul general, A. Janis-
zewski a prezentat o informare
despre problemele actuale i de
Derspectiv ale sportului inva-
lizilor, subliniind eforturile ce
se fac în fiecare ar i la nivel
european i mondial pentru u-
nificarea micrii sportive a tu-
turor categoriilor de invalizi.

In continuare, au fost pre-
zentate concluziile seminarului
Ec I.S.O.D., de la Budapesta
(17—20 martie 1988).

Delegaia polonez a infor-
mat pe cei prezeni despre ac-
iunile sportive incluse în ca-
lendarele I.S.O.D., I.S.M.G.F.,
I.B.S.A. în 1988 i 1989.
Au fost discutate de aseme-

nea premisele urmtoarei Con-
ferine „Intersportinvalid" (Bu-
dapesta, 3—6 martie 1989), la
care urmeaz s fie prezeni
reprezentani ai nevztorilor,
invalizilor locomotori, surzi
etc.

Cu prilejul conferinei, 9

avut Ioc o întîlnire a partid
panilor cu conducerea Uniunii
centrale a Cooperativelor pen*
tru invalizi din Polonia. Ja-

nusz Lukasiak, preedintele
Consiliului Central a informat
pe cei prezeni despre activi-

tatea celor 421 cooperative de

Invalizi, cu 25.000 de angajai.

Roman Rubinski, vicepreedin-
te, s-a referit în cuvîntiii su
Ia cele 32 de cooperative de

nevztori, cu 120 de filiale. 4

întreprinderi proprii, centre de
înstruire, informare i editare

a crilor, precum i la Uzina
de maini i utilaje specia)*»,

cu 20000 de angajai, din care

10.000 sînt fr vedere
Delegaiile au fcut o vizit

la Centrul de recuperare a

invalizilor de la Constancin

(ling Varovia) i o alta la

Fabrica de produse cosmetice

„Swit", cu angajai invalizi (lo-

comotori i psihici).

Experiena rii organiza-

toare, vizitele efectuate, infor-

mrile audiate au furnizat as-

pecte multiple i variate pri-

vind activitatea sportiv a in-

valizilor: existena unitilor
(cooperativelor) productive pro-

prii furnizeaz fondurile nece-

sare activitii sportive, care

în Polonia are caracter de

mas.
In ceea ce ne privete, se im-

pun eforturi de lrgire a ga-

mei sporturilor practicate de

nevztori (înotul, turismul

.a.) i pentru unificarea mi-
crii sportive a tuturor cate-

goriilor de invalizi. Un în-

ceput ar putea s-1 constituie

întîlnirile de ah dintre ne-

vztori i alte categorii de

handicapai — surzi, motori

etc. din ara noastr.

Teodor Lpdatu
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Campionatul republican de atletism

In zilele de 24—26 iunie 1988

s-a desfurat la Ploieti finala

pe ar a Campionatului repu-

blican de atletism, rezervat ne-
vztorilor.

întrecerile au avut loc pe
stadionul „Petrolul" din locali-

tate, care, pe ling condiiile
bune pe care ni le-a oferit, ne-a
întîmpinat cu mult soare i
mult cldur. înc o dat, fili-

ala-gazd, întregul activ retri-

buit, în frunte cu Emil Bratu,
preedinte, s-a întrecut în ospi-

talitate, înconjurîndu-ne cu
mult grij, pentru ca întrece-

rile s decurg cît mai bine.

Arbitrajul a fost foarte corect,

arbitrii manifestînd fa de toi
concurenii notri o cald prie-

tenie.

Atmosfera de emulaie a fost
prezent în permanen în cele
dou zile, sportivii participlnd
cu mult seriozitate, inuta fi-

ind i ea la înlime.
Amintesc în continuare pe

câtigtorii probelor susinute
în acest campionat : Paul An-
ghel (Alba Iulia), Dnu Bai
(Botoani), Constantin Tescu
(Iai), Gheorghe imoniac (Baia
Mare), Neagu Adrian i Mihai
Chelariu (Craiova), Ion Birtalan
(Braov), Ion Cmar (Galai),
Gheorghe Mazuru (Iai), Ioan
Lase (Oradea) i Ilie Burlacu
(Timioara).
Ne bucurm c în aceast

competiie am vzut tineri

sportivi noi, ceea ce înseamn
c exist în continuare preocu-

Imagine de la Campionatul de atletism din acest an

pare din parte antrenorilor i
interes din cea a tinerilor res^

pectivi pentru activitatea spor-

tiv, atît de important pentru
viaa i sntatea lor i am dori

ca i în viitor s fie antrenai
cît mai muli.

Noi, ca specialiti trebuie s
explicm tinerilor din toate fi-

lialele rolul pe care îl are spor-
tul în dezvoltarea armonioas
a fizicului, a calitii motrice,

a vitezei, a îndemînrii, a for-

ei, a robusteei, a rezistenei
etc. De asemenea, efectele po-
zitive pe plan psihologic : do-
rina de a reprezenta i de a
se reprezenta, cîtigarea apre-
cierii prietenilor, afirmarea de

sine, dobîndirea prestigiului,

respectul fa de colectivitatea

din care face parte. Apoi, dez-

voltarea calitilor intelectuale,

flexibilitatea gîndirii, o mai
mare concentrare a ateniei i
un bun control al activitii,

precum i multe altele.

Sportul este domeniul m ca-

re tînrul sau vîrstnieul, omul
în general îi îngemneaz toa-

te capacitile sale creatoare,

fizice i psihice i se avînt în

lupt cu spaiul i timpul, cu
propria-i greutate corporal, cu
curajul i voina sa i astfel

este stimulat s-i înscrie ran-

damentul pe trepte tot mai
înalte.

Doina Flenches
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Ne-am întUnit la Bacu . .

.

(urmare din pag. a 9-a)

din formaia de instrumen-
titi, printre care saxofonis-
tul Ioan Dominte i violo-

nistul Ionic Hortu, ascul-

ttori ca publicul bcuan
din sal, cu pionierii lor fru-
moi cu brae pline de flori

pentru juriu i pentru con-
cureni. Ce ar avem în

care orae ca Bacu strlu-
cesc i cînd plou, in care
Trotuul sinuos ne poart

jucîndu-se pîn la Slânicul

Moldovei, curat ca un pahar
de smarald din care eti in-

vitat s bei ap tmduitoa-
re, descoperit acum aproa-
pe dou veacuri...

Ne-am întîlnit în Bacu
s aniversm naterea lui

Delavrancea i s-i come-
morm încetarea din via,
îndurerat c n-a apucat îm-
plinirea visului su de între-

gire a patriei, dar de parti-

cipani, în orice calitate vor

fi fost, m-am legat pentru

totdeauna întru spirit, chiar

dac nu ne vom mai întîlni

niciodat.
Cea care semneaz aceste

rînduri v mulumete tutu-

ror celor ce v-ai apropiat

de Delavrancea i v poart
netears i duioas aminti-

re. Viorici Novac, premian-
tei întîi a concursului, îi do-
rete sntate i mult no-

roc !
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ION V. .TASSU — eminent
personalitate a

tifiopedagogiei româneti

La 9 septembrie a.c. se vor
împlini 110 ani de la nate-
rea lui I. V. Tassu, eminent
personalitate pe trîm didactic

i muzical, întemeietor al în-

vmîntului pentru nevz-
tori, din ara noastr.

Prin bogata sa actwitate di-

dactic, scriitoriceasc i artis-

tic el a constituit unul dintre

cele mai luminoase exemple de
ataament i druire pentru
propirea celor fr vedere.

El a fost pionierul care a

pus bazele organizatorice i a

adaptat sistemul de scriere

braille la limba român, popu-
larizînd principiile, metodele
i procedeele specifice înv-
mîntului pentru nevztori.

S-a nscut la Iai, ca unic

fiu al familiei Eleonora i Va-
sile Late. La vîrsta de 3 avi,

îmbolnvindu-se de variol,

îi pierde complet vederea.

Dup internri i consulta-

ii prin spitale de ochi din
ar i de peste hotare (Buda-
pesta i Berlin), prinii se

conving c toate încercrile lor

sînt zadarnice.

în faa acestei situaii, ei

nu-i vor afla linitea derît a-

tunci cînd se vor hotrî s se

ocxipe de pregtirea lui, întru-

cît copilul era inteligent i do-
vedea aptitudini muzicale.

Familia Lates (care la înce-

put a locuit la Tasi, apoi s-a

mutat la, Bucureti), fcea par-

te din lumea intelectual, tatl
fiind magistrat la înalta curte

de co ituri, iar mama divlomai
în filologie franceza. Amîndoi
erau totodat i buni muzi-
cieni, mama ca pianist i tatl
ca violonist.

în autobiografia sa Tassu va
consemna : „Graie prinilor
si în special mamei am ajuns

la vîrsta de 10 ani s între-

in conversaii în limba fran-

cez i s cînt bine la pian i
la vioar, spre lauda mea i a

celor care m ascultau".

înstrucît în ara noastr nu
se putea pe atunci vorbi de o

form de organizare a nevz-
torilor i cu atît mai puin de
o coal, prinii au hotrît
s-l trimit la „Institutul na-
ional al tinerilor orbi" din Pa-
ris, pentru studii teoretice i
învarea unei meserii, fr scl

întrevad ce va face dup ab-
solvire, în acest scop ei obin
dup multe intervenii, o bur-
s de stat pentru fiul lor.

Inteligent i cu o voin rar
întîlnit, Tassu — cci de-a-

cum îi va însui acest pseu-
donim — se va remarca la Pa-
ris, înc din primul an (1892),

ca elev excepional i cu ap-
titudini muzicale deosebite,

cîtigînd simpatia i aprecieri-

le cadrelor didactice i colegi-

lor.

în 1899 termin coala i
primete „Brevet de capacitfi

pour Venseignement primaire"

cu distincie i medalie de aur,

fiind trecut în cartea de onoa-
re a institutului. Aceast di-

plom îi ddea dreptul s pre-

dea ca învtor la colile

primare.
Pe cînd era elev al colii

din Paris, el a fost vizitat de
dr. C. I. Istrate, om de tiin
i ministru de cultur i in-

strucie care, impresionat de

tot ce a vzut c se poate face

pentru nevztori, îl cheam in

ar, promiîndu-i c-l va spri-

jini „s fac ceva i pentru
orbii din România".

La absolvire i se ofer o ca-

tedr de vioar. Hotrîrea sa

era îns alta : de a se întoarce

în ar pentru a înfiina o

scoal primar destinat celor

fr vedere.

Reîntors de la Paris, el se

cstorete i se dedic cu dîr-

zenia i fermitatea ce-i erau

caracteristice, realizrii acestui

deziderat.

Timp de 2 ani, solicit prin

numeroase memorii sprijin

pentru înfiinarea colii, asi-

gurîndu-i existena prin con-

certe i recitaluri de vioar,

fcîrtd în acelai timp i o in-

tens propagand pentru reali-

zarea scopului urmrit.
Ajutat fiind de o serie de

personaliti ale vremii (C. I.

Istrate, G. Arion, ca minitri i
de C. Meissener, inspector ge-

neral .a.), obine aprobarea de

înfiinare, la 1 septembrie 1901

a unei coli pentru copii nev-
ztori, pe ling Orfelinatul i
coala de surdomui din Foc-

ani.
într-o atmosfer adecvat,

la 15 septembrie, în prezena
ministrului G. Arion a avut

loc deschiderea primei clase

primare. Evenimentul s-a în-

scris ca un fapt cu totul deo-

sebit în istoria tiflopedagogiei

din România. S-a creat atunci,

pentru prima dat posibilita-

tea ca cei fr vedere s poa-

t înva, ca i ceilali copii.

I. V. Tassu îi va consacra

cea mai mare parte din via-

(1901—1946) acestei coli,

slujind-o în calitate de în-

drumtor, director i profesor

de muzic*
Un prim pas l-a constituit

imprimarea la „Institutul su-

rorilor oarbe" din Paris a pri-

melor cri pentru clasele I i
o H-a, în braille, procurarea

de hri în relief, aparate de

socotit, plci de scris .a.

Paralel, el desfoar o sus-

inut munc pentru a recru-

ta elevi i a populariza în

masele de ceteni importana
învmîntului i educaiei

pentru copiii nevztori.
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în 1904, coala este vizitat

de Spiru Haret, cruia I. V.

Tassu îi prezint un plan de
organizare a procesului colar
pentru nevztori în vederea
calificrii acestora într-o me-
serie care s le asigure exis-

tena.

în 1905, obine un concediu

de studii i o burs de un an
la Paris, pentru a se docu-
menta i pregti în vederea
organizrii unui învmînt
profesional destinat nevzto-
rilor.

In acest timp studiaz acor-

dajul de piane i la 30 iulie

1906 primete diploma de a-

cordor. De asemenea, mai stu-

diaz lucrul manual (esturile

i tricotajul) pentru eleve. în

perioada respectiv este spri-

jinit i îndrumat de Maurice
de la Sizeranne, secretar ge-

neral al Asociaiei „Valentin
Huy"". în timpul ederii la

Paris scrie un articol — „Les
aveugles en Roumanie", ap-
rut în revista „Le Valentin

Huy" din iunie 1906, în care

vorbete despre prima coal
de nevztori din România i
perspectivele ei.

coala a avut perioade pros-

pere efele regres, pentru ca

apoi, în anii de dup cel de-ai

doilea rzboi mondial s devi-

n, un> important centru de
instruire i pregtire a celor

fr vedere.

Iniial ea a funcionat la

Focani, apoi împreun cu Or-
felinatul, timp de ase luni, la

Bucureti, din nou la Focani
i din 1910 cu sprijinul lui

Spiru Haret (numai secia de
nevztori) , în incinta Azilu-
lui „Vatra Luminoas". La
propunerea lui Tassu s-a or-

ganizat un curs primar, pentru
elevii pîn la 14 ani i un curs
pentru aduli (de la 14 ani în

sus). în 1912, în urma inter-

veniei lui I. V. Tassu, ea va
fi etatizat, sporindu-i num-
rul claselor i atelierelor i
dezvoltîndu-i secia de muzi-
c, prin introducerea de noi
instrumente, pentru studiu.

Intre 1925—1940 ea a func-
ionat cu dou cicluri colare :

primar (clasele I—IV) i com-
plementar (ci. V—VII), în imo-
bilul nou construit, pe ling
Azilul „Vatra Luminoas".

în toat aceast perioad,
I. V. Tassu a desfurat o bo-

gat activitate tiflopedagogic

i scriitoriceasc, publicînd mai
multe lucrri în brouri, revis-

te i în periodice de speciali-

tate.

înainte de a le aminti, tre-

buie s menionm c un me-
rit deosebit îi revine lui I. V.

Tassu în înfiinarea în 1912 a

societii „Ocrotirea orbilor'

fiind vicepreedinte al acesteia.

Societatea a funcionat pîn în

1913 i a avut un caracter fi-

lantropic.

In 1913 îi apare în brour
studiul „Cîteva cuvinte despie
orbi" în care pledeaz pentru*

educarea i pregtirea profe-

sional a elevilor (în una sau
chiar dou meserii) în cadrul

colii.

în 1924, îi apare, tot în bro-

ur studiul „In problema co-
lilor speciale", care printre al-

tele va servi ca documentare
la pregtirea Congresului ca-

drelor didactice din colile

speciale, ce îi va desfura lu-

crrile la Cluj, în acelai an.

în 1937, I. V. Tassu scrie pe-

nultima sa lucrare
t
rmas în

manuscris „O problem seri-

oas", care cuprinde întreaga sa

experien tiflopedagogic.

Trei ani mai tîrziu, în 1940 îi

va scrie i autobiografia, r-
mas i ea în manuscris.

Ca autor de manuale, atît

pentru colile de nevztori,
cit mai ales pentru colile pri-

mare obinuite a scris în co-

laborare numeroase abecedare

i cri de citire (gramatic i
compunere) pentru clasele I—
VII. Ele au fost tiprite la di-

verse edituri, fiind reeditate

pîn la ediia a VlII-a. Con-
tribuia lui I. V. Tassu la aces-

te manuale a constat în elabo-

rarea textelor. Cîteva dintre

ele au fost premiate de Minis-

terul Instruciunilor i Culte-

lor i elogiate în presa vremii.

Tot pentru copiii i elevii

nevztori (dar i pentru cei

cu vedere), I. Vi Tassu a scris

cîteva lucrri literare ' care

s-au bucurat de o larg circu-

laie timp de decenii. Ele au
avut menirea de a contribui la

educarea tinerelor generaii, la

pregtirea lor pentru munc i
viat. Amintim dintre acesten

volumele de versuri „Pe pla-
cul nostru" (aprut în 1923, la

Editura Socec, cu desene i
ilustraii de V. Popa) i „Lu-
mea lui Gogonea" (aprut la

Editura Cugetarea, in 1944).

De asemenea, amintim aici

i volumele de proz „Calea
greit" în colaborare cu M.
Biciulescu (aprut în 1931 la

Cartea Româneasc") i „Cr<-
isorul Odorel" („Cugetarea",
în 1943).

I. V. Tassu a desfurat i o

rodnic activitate publicistic,

pentru rezolvarea unor proble-
me ale celor fr vedere. A-
mintim cu precdere articolele

publicate în „Universul" i
dintre acestea pe cel intitulai

„Problema orbilor care miun
pe strzile capitalei" (nr. 350
din 25 decembrie 1936).

I. V. l'assu a predat i mu-
zica, fiind un bun dascl, diri-

jor i violonist talentat.

Ca profesor la aceast disci-

plin, atît în coala primar,
cit i la cursurile de aduli, in-

troduce notaia muzical brail-

le în România, cu o serie de
semne proprii.

A fost de asemenea dirijor

al ansamblurilor corale ale ele-

vilor (la diverse serbri cola-
re, concursuri, spectacole etc.j,

prilej cu care a fcut cunos-
cute publicului posibilitile pe
acest trîm ale celor fr ve-

dere.

Este cunoscut de altfel fap-
tul c formaia coral a Azilu-
lui „Vatra Luminoas" a con-

curat în mai multe rînduri a-

lturi de ansambluri deja cu-
noscute, cum au fost : „Car-
men", cel al CF.R.-ului, al

P.T.T.R.-ului etc, obinînd de

fiecare dat rezultate remarca-
bile.

înzestrat cu o bogat imagi-
naie poetic i sensibilitate, el

a compus numeroase piese co-

rale i instrumentale, aprecia-

te de specialiti i de publicul

larg.

Ca violonist, a susinut între

anii 1899—1942 peste 100 de
recitaluri i concerte în Bucu-
reti, Craiova, Iai, Focani.
Cluj, Timioara .a., bucurîn-
du-se pretutindeni de succes.

Spectacolele au fost prezentate
la un înalt nivel artistic, iar

repertoriul a cuprins piese din
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literatura universal a viorii.

Pentru a alctui un tablou

al concertelor susinute de
Tassu în capital, ca violonist,

iat cîteva date extrase din

programele sale, pe parcursul
a cinci decenii : la „Ateneul
Român", între anii 1894—1899,
la sala „Unirii", în perioada
1907—1912, la sala „Parcului",

între anii 1912—1920, în sala

„Liedertaffel" între 1920—1922
i la sala „Dalles', în 1944, cu
ocazia împlinirii a 50 de ani

de activitate concertistic.

I. V. Tassu — primul tiflo-

pedagog român cunoscut i pes-

te hotare — a încetat din via-

în 1951, dup o vast i rod-

nic munc, pus în sluji:.!

unui nobil el : propirea ne-

vztorilor, prin îmbuntirea
condiiilor lor de via i de

învtur, în ciuda dificulti-

lor existente în România, în

primele patru decenii ale vea-

cului.

coala înfiinat de el, pre-

cum si celelalte create ulterior,

CUPA DE AH
ASOCIATE! PE î

Aezat la rspîriti drumuri-
lor turistice, care duc din Bu-
covina spre Maramure, pe

Vclea Bistri-i, in peisajul mi-

rific scldat de apa Moldovei
i strjuit de Raru, cpmpli -

xul turistic i de agrement cin

Cîmpulung Moldo\emse a

fost gazda fazei finale a Ca
pei de ah a asociaiei.

Organizat de resortul de e-

ducaie fizic i sport din ca-

drul Consiliului Central, cu

sprijinul Filialei Botoani, con-

cursul a aliniat la mesele de

joc echipele cîtigtoare la fa-

zele de zon, i anume: pe

cele ale filialelor Cluj-Napoca,

Craiova, Iai i Ploieti.

El a fost condus cu compe-
ten de arbitrul Ilie Furtun
din Cluj-Napoca, iar partidele
— viu disputate ele protago-

niti — s-au remarcat prin

frumuseea lor. Au obinut re-

zultate foarte bune : Constan-
tin Dorit (3 puncte), Gheor-
ghe Musetoiu (2 1/2 pct.) si

Silvian Dinu (2 1 '2 pc.) — Plo-

ieti, Ion Coroi (2 1/2 pct.) i
Ion Furtun (2 pct.) — Cluj-

au cptat, dup reforma în-

vmîntului din 1948, noi for-

me de funcionalitate, cu di-

verse profiluri : grdinie pen-
tru copii nevztori, coli ge-

nerale, coli profesionale, li-

cee de specialitate în care de-

ficienii vizuali din ara noas-
tr vor fi pregtii pentru via-

i munc, în diverse do-
menii.

I. V. Tassu a întreinut înc
din vremea studiilor o cores-

ponden bogat, cu numeroa-
se personaliti din ar in

problemele nevztorilor : Gh.
Halarevici, D. Rusticeanu, dr.

Gh. Criniceanu, dr. I. Stn-
culescu .a., precum i oameni
de cultur ca : Spiru Haret, C.

Rdulescu Motru, Dumitru
Trc.ncu Iai, Dimitrie Anghcl,
V. Voiculescu, Cezar Petrescu.

Din rîndul celor de peste ho-
tare, amintim aici pe : Maurice
de la Sizeranne, James Viel-

homme, Simon Garaidt, Albert
Mahaut, Gabriel Villhaume, A.
de Fleuriau, toi tiflologi fran-

cezi cu reputaie, cu dr. Karl
Streh, din Germania, O. Pogo-
lini din Italia, l.^M. Richis, din

Marea Britanie,' 'Ve'liko Rama-
danovici, directorul colii de

nevztori din Belgrad .a.

Contactul cu toi acetia,

prestigiul de care s-a bucurat
i articolele publicate au con-

tribuit la organizarea i dez-

voltarea învmintului special

pentru nevztori, la cunoa-
terea problemelor vitale ale

nevztorilor i la emancipa-
rea lor.

Prof. Nicolae IONESCU

Nota autorului. O parte din

documentaia care a stat la

baza elaborrii articolului de

fa aparine Muzeului tiflolo-

gic al Centrului colar nr. 1

— Bucureti. Midumesc pe a-

ceasta cale conducerii colii i
prof. Vasile erban, responsa-

bilul muzeului, care mi-au fa-

cilitat accesul la materialele

respective.

Echipa Filialei Ploieti, cîtigtoarea cupei (de la sting : Dinu Mircea
Silvian prof. C-tin Dorit i Gh. Musetoiu)

Napoca i Nicu Nistor (2 pct.)

— Iai.

Ca urmare a rezultatelor

obinute pe echipe, pe primul
loc s-a situat cea a Filialei

Ploieti. Pe locurile II i III

s-au clasa echipele filialelor

Cluj-Napoca i Iai.

într-un cadru festiv i emo-
ionant, Filiala Ploieti a pri-

mit Cupa de ah a asociaiei.

Acest trofeu de cristal urmea-
z s fie pus în joc peste 2

ani.

Pasionaii ahiti craioveni,

clasai pe locul 4 au avut de
învat c numai dup o in-

tens pregtire pot ridica pre-

tenii spre mult rîvnita cup.
în încheiere, dorim s adre-

sm mulumiri organizatori-

lor, în mod special reprezen-
tanilor Filialei Botoani : Ni-

colae Bunduc, preedinte i Ion
Totil, instructor, care au cre-

at condiii foarte bune de ca-

zare i joc tuturor participan-

ilor.
'

Corneliu Goe,
instr. pr. org. -social
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Din amintirile unei telefoniste

— Ce-i bîlciul sta aici ?

Cine-a mai pomenit administra-
ie în central ? se zbirii to-
varul de la telefoane.

i aspra zicere a regulamentu-
lui fu caligrafiat cite i lipit
pe faa exterioar a uii, cit i
pe perete, în dreptul aparatului
telefonic, la înlimea nasului
acelora ce se buluceau acolo ca
s telefoneze. i afiele dinuir
acolo mult, pîn la proxima zu-
grvire, fr s stinghereasc pe
nimeni cîtui de puin. Centrala
rmase aceeai voioas cabin
telefonic public, cit i spaiul
vital al animatelor dezbateri ad-
ministrative, cît i cabina de
manevrare a staiei de amplifi-
care radio. Un difuzor exista în
fiecare clas ; sarcina mea era
s difuzez muzic în cele zece
minute de pauz, iar sarcina pe-
dagogilor era aceea de a-i eva-
cua pe elevi afar din clas,
chiar dac erau melomani.

Administratoarea nu avea un
salariu mai mare decît femeile
de serviciu ; de ce-ar fi avut,
trudea ea mai mult decît ele ?

Faptul i se prea jenant, sim-
ea un fel de frustrare a pres-
tigiului, i pentru ca s mar-
cheze ierarhia, le convoca zilnic

pe subalterne la o mic edin
de instructaj. Femeile nu ve-
deau nici un substrat al convo-
crilor acelora solemne i se

buluceau bucuroase în central,
îi rezemau mturile Ung u,
i, mai toate, se aezau pe car-

peta prelung de pe jos.

— Tovarelor, începea admi-
nistratoarea cu solemnitate, îmi
pare tare, tare ru c nu crece

nici mcar o zi fr s tre-

buiasc s v critic. Pe ziua de
astzi, ce s fac, trebuie s o

prelucrez pe tovara Lucreia.
Iar i iar se tot ivesc aba-
teri i voi tii foarte bine c
pentru tot ce se smintete în

coala asta, tovarul director

sparge oalele numai în capul
meu. Greesc elevii ori profe-
sorii, de vin-i administratoa-
rea ! greii voi, instalatorul,

electricianul, tîmplarul, oferul
ori fochistul, administratoarea-i
de vin ! Tovar Lucreia, eu
sînt cu dragoste de colectiv i
nu am pic pe nimeni. Tovar
Lucreia, eu nu m duc s-l în-

tiinez pe brbatul dumitale c
îi faci ochi dulci la portarul

Gogo, i nici n-o încunotiinez

pe nevasta lui Gogo de aceast

problem. Eu te îneleg, scump,
c vrei s vezi i tu cum de-

vine cazul i cu un alt brbat...

Scuzai tovara telefonist. Dar,

s ne înelegem, tovar Lucre-
ia, s fie extracolar, numai
extracolar. Planetele de desen...

Vai, scuzai, tovara telefonist !

Uite, tovara Lucreie, cumm faci tu pe mine s roesc i
s vorbesc despre probleme pe
care eu... Tu nici la obrazul to-

varului director nu te-ai gîn-

dit. Nici la Gogo nu te-ai gîn-
dit. Vrei s-l azvîrle acolo pe
ogor, acuma cînd a apucat i
el o pit tihnit de portar ?

Pi, cu burticic pe care-a
fcut-o se mai poate el apleca
s culeag ori s preasc ?

Nu rîdei, v rog s nu rîdei,
e foarte serioas problema pen-
tru care v-am convocat.

Continu, totui, s poves-
teasc despre burticic lui

Gogo, povestire pentru care
îmi ceru scuze de cîteva ori.

Cum cldirile aparintoare
Grupului colar se înmulir,

Doina Felicia

MIHOC

administraiei îi fu repartizat
un sediu spaios. Rmîneam
stpîn absolut în central. Nu
mai eram nevoit s zvîcnesc
disperat din brae pentru ca s
temperez acel elan copleitor al

atîtor glasuri. M-am repezit la

soneriile telefonice i le-am mo-
troit astfel ca s nu mai sune
strident. Acum foneau abia, ca
nite bondari sub o plrie. In
momentul repartizrii mele aici,

mecanicul instructor m-a felici-

tat cu cuvintele : „i-a pus
Dumnezeu mina în cap". Ei da,
acum c se sprsese bîlciul, cu
Un picor zvîrlit peste tronul gol
al administratoarei, savuram eli-

xirul sonor care aluneca prin ca-

bluri i, între apeluri, fceam
versuri. Din pricin c între
elevii melomani i pedagogii
zeloi s evacueze clasele în

pauze au avut loc meciuri pu-
gilistice, s-a desfiinat i staia
de amplificare radio. In acel
dulce confort, m înghimpa
puin fraza cu care administra-
toarea îi luase rmas-bun. Se
adresase alaiului su : „Haidei,
fetelor, s ne ducem acolo unde
ne-a alungat tovara telefo-

nist ; ar mai fi purtat i dum-
neaei ctte o convorbire particu-
lar i nu încpea de noi !" M
întrebam ce atracie exercita

asupra ei centrala, cci firul te-

lefonic nu mi-l solicita mai des

de o dat pe an. Aveau oare

edinele ei critice o alt aur
aici ?

Jalea cortegiului administrativ
nu se stinse bine, pîn cînd

în cuibuorul centralei se furi-

ar alte voci. „Oh, slav
carului pentru descongestiona-
re ; de atîtea mturi nu mai
puteai ptrunde aici ! F-m, te

rog, cu un Sibiu i cu o Con-
stan ; iau pcatul ilegalitii
asupra mea ; oricum, tot nu-l
tie nimeni". Statutul de tele-

fon public al aparatului centra-
lei se statornici. Interurbanele
erau scurte i scumpe ; urbane-
lei ieftine i lungi. Astfel, trafi-

cul telefonic era completamente
blocat cu ceasurile. Chemtorii
dinafar îi pierdeau pacienta
i reclamaiile la „deranjamen-
te" curgeau. Mecanicii care des-
cindeau pentru verificare tu-

nau. „Unde e direciunea ?" m
întreb drastic unul dintre ei,

care, intrînd, surprinsese o con-
vorbitoare lasciv în plin delict.

M-am tînguit, rugîndu-l s nu
rezolve problema la nivel înal f

,

pretinzînd c aveam eu o alt
soluie. N-o aveam. In panic,
îmi asuda ira spinrii. Ua fu
deschis brusc de o min rz-
boinic, înalt, cu pas apsat,
intr directorul, flancat de vigi-

lentul su adjunct i de mor-
mitorul contabil-ef. îmi vi-

rau sub nas nite note de plat
dichisite cu nite sume cochete.

Pe unde s scot cmaa ? Ce s
le rspund ? Era firesc s pre-

supun c unealta principal a

unei asemenea desfrînri telefo-

nice era telefonista. Noroc c
vorbeau fr contenire toi trei

deodat, aa c, chiar dac a
fi reuit s plsmv.iesc un rs-
puns în minte, n-a fi avut cînd

s-l dau. Au plecat. în urma
lor mai înainte de a-mi terge

sudoarea, m-am repezit la u
i am coborît iala. lat-m din-

coace de baricad. Ua începu

s se zgîlîie energic la rstim-

puri, tot mai energic. Excla-

maii, voci contrariate, înciudate.

„De ce s-a încuiat ?'' „Pi, ca

s n-o rpeasc vreun Ft-Fru-

mos", veni rspunsul, clar, rs-
picat, ca s se aud bine i
dincolo de baricad. Am rezis-

tat, dar suprarea, zgomotoas
sau mocnit, s-a încolcit în ju-

rul jinduitului meu turn. V-
duvioara, btrîioar, lasciv, de

unde s mai convorbeasc în

tihn acum ? De acas ? ca s
aud i nurorile c... Cînd am
întîlnit-o, mi-a reproat, vor-

bindu-mi cu mohoreal în br-
bii, i mi-a întors cu dispre e-

normul su spate. Frunz verde

foc s-o arz, cum s-mpaci ca-

pr i varz ?
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Scriitori nevztori români premiai
La Concursul internaional literar „Edvvin

Dickinson", organizat de „The Queensland
Society of Blind Citiziens" (Australia), în

1987 au fost premiai, printre alii, i doi

nevztori din ara noastr.
E vorba de Radu Sergiu Iîuba, care a obi-

nut premiul I pentru eseul „Itinerar posibil

din La Mancha la Macondo", studiu compa-
rativ avînd ca obiect romanele „Ingeniosul

hidalgo Don Quijote de la Mancha4
', de

Miguel de Cervantes i „Un veac de singur-
tate", de Gabriel Creia Marquez.

Acelai autor a obinut meniune pentru
poezia „Fluturii din Baskerville".

Precizm c la acest concurs nu se acord
decî dou premii : I i II, ultimul cu valoare
de meniune.
De asemenea, Gheorghe Cozma din Tg.

MUre a obinut meniune pentru eseul,, Pa-
siunea nevztorilor pentru literatur".

Toi ceilali laureai aparin unor popoare
anglofone.

Nu este pentru prima dat de altfel, cînd
nevztori din ara noastr obin premii la

concursuri internaionale de prestigiu. Ii fe-

licitm din toat inima !

FL. O.

CAVALERIA RTCITOARE
I. Ciungul de Ia Lepanto

Orice pretext e bun, numai s se
vorbeasc despre Miguel de Cer-
vantes Saavedra cit mai des... Ori,

toamna trecut, s-au împlinit 340 de
ani de îa naterea sa, cci a vzut
lumina zilei la 7 octombrie 1547,

la Alcala de Henares, ca fiul lui

Rodrigo de Cervantes i al Leono-
rei de Cortinas. A crescut o dat
cu cea de-a doua jumtate a seco-

lului su, unul din cele mai stranii,

mai contradictorii i mai însemnate
din viaa Europei, secol în care, în-

cepînd cu anul 1517, se produce
ruptura religioas a Occidentului
prin apariia tezelor protestante,

urmate de rzboiul rnesc din
Germania. Nordul Europei se desfa-

ce de sub autoritatea Papei. Sudul
reacioneaz cu contrareforma lui

Ignacio de Loyola (1491—1556) ca-

re, la 1534, întemeieaz ordinul ca-

tolic militant al iezuiilor, cu mi-

siunea de a restaura „dreapta cre-

din".
Spania este cea mai mare putere

a lumii, stpînete „un imperiu în
care soarele nu apune niciodat",
se afl în fruntea operaiunilor de
descoperire, colonizare i devastare
a Lumii Noi, afectînd misiuni înal-
te i debitînd doctrina c aspir la
o împrie spiritual.
Dar la 1566, rile de Jos se rs-

coal împotriva dominaiei spanio-
le, marele strateg i om politic,

Wilhelm de Orania (1533—1584) re-
cucerete ora -dup ora, iar la

1587, protestanii si îi alungaser
practic pe stpînii catolici i înfiin-
aser, sub numele de Republica
independent a Provinciilor Unite
(aproximativ Olanda de astzi),
primul stat liberal burghez din
lume.
Spania domina îns Mediterana

;

numai c visa la aceeai supremaie
i pe Atlantic, drept care, regele
Filip al II-lea (1557—1598) ridic
asupra Angliei o flot uria ale

crei corbii înghiiser tot lemnul
de stejar al Castiliei, dovad deer-
tul care se vede acolo în ziua de
azi. Iar flota, numit dinainte „In-

vincibila" este decimat de furtuni

i de ambarcaiile mai mici, dar
mult mai iui ale englezilor, ca apoi

partea rmas s se piard prin

negurile i insulele Britaniei.

Timp în cate cetile-stat ale Ita-

liei decad în urma mutrii vdrumu-
rilor comerciale în Atlantic, Frana
acumuleaz rezerve mai ales spiri-

tuale ; curios lucru, ea nu particip
atît de intens la aventura cuceririi

noilor pmînturi de peste mri.
i tot în acest timp, Germania

pare s recad în linitea burguri-
lor sale, iar Olanda i mai cu sea-m Anglia, înviorînd uscatul, por-
turile i marea cu dinamismul lor

comercial, vin în faa Europei cu
un nou stil de via'.
Printre rsfrîngerile acestei isto-,

iii, se nuaneaz aventura indivi-

dului Miguel de Cervantes Saave-
dra. Dup ce în 1568, public în-

tr-o culegere apte poeme ocazio-

inate de moartea reginei Isabela

de Valois, soia lui Filip al II-lea,

Cervantes pare s schimbe pasiu-

nile, cci peste un an, îl gsim în

Italia, iar în 1570 îl vedem înro

lat în armata spaniol staionat
acolo. In realitate, este vorba de
o fug. în 1568 îl rnise grav în

duel pe alguazilul (poliistul) An-
tonio de Sigura, iar faptul îi atr-
sese o condamnare de 10 ani de
surghiun. Noroc c el se adpos-
tise Ja timp în suita cardinalului
de Acquaviva, trimis special al

Papei cu prilejul morii" degene-
ratului Don Carlos, cel gratuit,

idealizat de Shiller" — dup ex-

presia lui G, Clinescu.
în 1571, la 7 octombrie, în chiar

ziua în care împlinea 24 de ani
Cervantes, militar pe galera La
marquesa, bolnav de friguri în
cal, cere s fie scos pe punte ca
s combat în btlia de la Le-
panto, pe coasta Ciprului unde,
Spania i Veneia administreaz
Turciei o înfrîngere memorabil.
Cervantes se alege cu dou gloan-
e în piept i în braul stîng eu
un al treilea, care-i zdrobete osul,
provocîndu-i infirmitatea pentru
tot restul vieii. Se ilustreaz, în
anii urmtori,. în cucerirea
Tunisului i

. în campaniile din
Corfu i Navarin. La eliberarea
de sub arme, în iunie 1575, don Juan
de Austria, comandantul forelor
spaniole din Italia îi acord refe-
rine extrem de elogioase. Adev-
rul este c viitorul scriitor se com-
portase ca un desvîrit cavaler, cu-
tezana sa era aproape proverbial.
Aa c fostul soldat se îmbarc pe
galera El sol, in vederea repatrierii,
dar la 26 septembrie, în dreptul
coastelor Franei, nava este atacat
de piraii berberi ai albanezului
Mami, iar pasagerii sînt luai pri-

zonieri i vîndui ca sclavi în Alger.
Cel mai mare pre se pune pe
Miguel de Cervantes, din pricina
scrisorilor cu valoroasa semntur
a lui Don Juan de Austria, pe care
le avea asupra sa.

în august 1577 prinii reuesc
s-1 rscumpere pe fratele su Ro-
drigo. Acesta promite s trimit o
nav de salvare.
La 20 septembrie, Miguel i prie-

tenii si, crezînd apropiat sosirea
navei, evadeaz i se ascund într-o
grot a rmului. La 28 septembrie,
corabia trimis lanseaz pe mare
o luntre care lunec cercettor a-
proximînd sinuozitile rmului.
Este îns interceptat de arabi. O
zi mai tîrziu, rezultat al unei tr-
dri, evadaii sînt prini. Cervantes
trece prin încercri foarte grele,

între care lanurile nu sînt cele mai
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odioase. Arabii nu-1 ucid la gîndul
preului bun pe care l-ar putea ob-
ine în schimbul lui. i într-adevr,
dei între timp Rodrigo de Cervan-
tes — tatl moare, mama i sora lui

Miguel reuesc, la 19 septembrie
1580, s obin eliberarea fiului i
fratelui lor, pentru suma de 500 de
ducai aur.
Proasptul eliberat revine în Spa-

nia dup 11 ani, nu înainte de a
fi intrat, la Alger, în posesia unui
document care s-i ateste onoarea,
adic necolaborarea cu paginii. De-
parte de a se astîmpra, se înscrie
din nou în armat i particip la

campaniile din Oran i din insulele
Azore.

In sfîrit, în 1584, cealalt pasiu-
ne a sa, literatura, atinge supra-
faa : apare, deci, „Galateea", ro^

man pastoral în spiritul epocii, pe
care autorul îl va nega mai tîrziu,

apreciindu-i îns o serie de cul-

minaii stilistice. Intre 1583—1587,

scrie o sum de comedii i tragedii

introducînd inovaia, greit atribui-

: lui Lope de Vega, de reducere
a celor cinci acte, la trei.

Se cstorete în 1584 cU Ctlina
de Palacios Salazar y Vosdemiano,
femeie mult mai tînr, dar care
îi aduce ca zestre o cas veche, o

sforicic de moie, cîteva oi i ca-

pre, o bivoli i patruzeci i cinci

de gini. Ca s mai prind cheag,

Cervantes accept funcia de per-

ceptor de impozite, ridicate în nu-
mele regelui spre folosul marinei,

îndeletnicire cu centrul de opera-

iuni la Sevilla. Pentru a-si mai
rotunji veniturile subirele, vinde

unui particular grîu din depozitele

flotei. Este descoperit i arestat, dar

eliberat pe cauiune i repus în

drepturi. Percepe îns impozite în

cereale din rezervele bisericii, iar

aceasta îl excomunic, pentru ca

apoi s-1 reprimeasc. Depune nite
bani publici la un negustor din

Sevilla care ajunge la faliment, aa
c d iar pe la pucrie. Salvarea

fondului aduce punerea în liber-

tate a lui Cervantes, care nu se po-

tolete i vinde unui alt negustor-

pesmei din proviziile statului.

Funcia nu-1 mgulete, dar un
post vacant în colonii i se refuz.
Triete în srcie. La 26 septem-
brie 1604, exact la 29 de ani de la

cderea în prizonieratul pirailor,
se acord permisul de publicare a
romanului „El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha", care
apare în anul urmtor la editorul

Juan de la Cuesta din Madrid. Dup
trei luni este lansat o nou ediie
urmînd celor dou aprute deja la

Lisabona i precedînd-o pe cea de
la Valencia. Venea astfel pe lume
unul din marile mituri ale Occiden-
tului

Pîn în 1614, autorul mai public
nuvele, opt romane exemplare, opt

entremesuri i marele poem „Cl-
toria în Parnas". în anul de care

aminteam, apare la Taragona partea

a doua a lui Don Quijote, pe care

Cervantes o promitea de mult. Este

vorba îns de o continuare apocrif,

semnat Alonso Fernandez de Avel-

laneda. Cervantes grbete publica-

rea prii a doua, care apare în

1615.

Este btrîn i bolnav de hidro-
pizie, celebru chiar i în afara Spa-
niei, dar asaltat de privaiuni. Cen-
zorul Francisco Marquez povestete
c arhiepiscopul Bernardo Sandoval
y Rojas în vizit la ambasadorul
Franei, unde vine vorba de Cer-
vantes, ale crui opere erau cunos-
cute i preuite în ara. vecin,
constat uimirea francezilor „Cum
de Spania nu îmbogete un ase-

menea om în contul tezaurului pu-
blic ?" — întreab un nobil. Dar un
cavaler din suita arhiepiscopului îi

rspunde : „Dac ceea ce îl con-
strînge s scrie este nevoia de bani,

atunci deie Domnul s nu mai
ajung niciodat bogat, pentru ca

prin operele sale, el, care este s-
rac, s îmbogeasc lumea"'.

în 1617 apare romanul fantastic

„Peripeiile lui Persiles i Sigis-

munda", iar în 1618, se înregistrea-

jote, sub semntura francezului

Francois de Rosset.

Numai c autorul dispruse în
urm cu doi ani, la 23 aprilie
1616, în ziua de sîmbt în care,
la Stratford — on — Avon, se stin-
gea, departe de luminile rampei i
de metropol creatorul unui alt
mit al omului european, printele
lui Hamlet — William Shake-
speare.

II. Nebunul din La Mancha

Povestea lui Don Quijote începe
simplu : tria în La Mancha un
mic nobil de ar al crui nume
nimeni nu-1 cunotea cu exactitate.
Cu certitudine îns, era vorba de
un „Hidalgo", cel mai mrunt grad
nobiliar, definit de sinteza cuvin-
telor „Hijo de Algo" (fiu al
cuiva)

; (fiu al unui om care a
fost cineva). Omul s tot fi avut
la 50 de ani, s fi inut pe lîng
cas un argat, o chelreas i o
nepoat a acesteia i s se fi în-

deletnicit cu lucruri obinuite pe
vremea aceea, vîntoarea i lectura
crilor cavalereti. Numai c a
doua pasiune se dovedi a avea
stea în frunte, întrucît, aa cum
ne spune Cervantes : „de prea
mult citit i de prea puin dormit
hidalgului nostru i se uscar min-
ile".

Drept care, el ia în serios toate
cele scrise în romanele cavalereti,
gsete c lumea în care triete
nu se ridic la înlimea celei ce
iradiaz din crile de aventuri,
îi schimb numele în „Don
Quijote" din raiuni de eufonie
cavalereasc, se îmbrac într-o ar-
mur strveche, improvizat de el

însui, îi alege un cal, un scu-
tier, inima începe s-i palpite
pentru o stpîn semifictiv, i,

astfel transfigurat, hidalgul por-
nete în rtcire pe drumurile
Spaniei cu gîndul de a corecta cu
predica i cu lancea, lipsa de str-
lucire a vremii sale.

• Cci aventurile cavalerilor se

petreceau „in illo tempore" (în

acel timp mitic al Vîrstei de
Aur), cînd, omul tria în egalitate

i armonie cu fenomenele mediu-
lui, iar rolul cavalerilor era s
stîrpeasc tot ceea ce venea îm-
potriva acestei armonii (balaurii,

giganii, vrjitorii tenebroi, grifo-

nii, rufctorii de tot felul). Da-
toria cavalerilor era propagarea i
aprarea legii nescrise a suverani-

tii acordului dintre bine i fru-

mos, peste o lume strluminat
paradisiac de îmbriarea unei

naturi fericite. Don Quijote ia ca

model viaa cavalerilor din cri,
care vînturau lumea încercînd s
îndrepte toate relele i, la rîn-

dul su, bîntuie prin realitatea din

jur, cutînd adversari pentru por-

nirea sa justiiar. Spiritul su cri-

tic doarme de mult : morile de

vînt cu aripile lor mictoare îi

par a fi uriai care-i agit bra-

ele, hanurile devin castele, în

dou turme de oi înecate în praf,

el vede armate în mar. i ca s
simt c repet destinul eroilor

si legendari, aleasa inimii lui (de

fapt, o tînr ranc dintr-un sat

vecin) este rebotezat „Dulcinea

del Toboso" i considerat „dom-
ni".
Ea este aceea care întrete bra-

ul purttor de lance i, ca o semi-
divinitate protectoare îl ajut s
obin, pe la rspîntii, victorii în-

doielnice asupra drumeilor uluii
i a dobitoacelor lor.

Don Quijote sufer de un defect
de percepie : pîn la obiectele
reale, privirea Sia strbate dioptria
idealizat a mitului cavaleresc, iar

obiectele îi modific forma în

funcie de visul hidalgului. La in-
sistenele imaginaiei, realitatea
cedeaz în punctele sale care fac
o aluzie fireasc la poeticitate :

chipul femeilor, singurtatea caste-
lan a hanurilor, stranietatea unor
procesiuni, fie c ele învluie mis-
terul unui rit ori c sînt învluite
în nori de praf. Dar elementele
comune realitii imediate i lumii
descrise în cri îi pstreaz
identitatea : pstorii rmîn pstori,
la fel i ducii, fenomenele naturii,
conii sau animalele. Cînd Don
Quijote se lovete, la propriu, de
brutalitatea evidenelor, el nu le

crede, gsind c acestea sînt re-
zultate ale unei vrji : Dulcinea,
de pild, e o frumusee princiar
i ea nu poate s arate ca o -
ranc, decît dac a fost fermecat.
Alturi de Cavalerul Tristei

Figuri, pete Sancho Pânza, un
ran mucalit, investit scutier, ade-
menit de promisiunea nu se tie
crei dregtorii peste vreo împ-
rie, cî.tigat în urma viitoarelor
triumfuri ale lui Quijote. Sancho
are i el eroismul su : capacita-
tea de a urma exemplul magni-
fic al stpînului i de a-i de-
monstra fidelitate. In aceast mare
poveste, bunul sim vede realita-

tea, prin ochii lui Sancho. Discu-

iile savuroase dintre scutier si
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cavaler comprim întreaga istorie

a civilizaiei : ele dau seam de
viaa omului în determinaii strict

naturale (cazul lui Sancho) i
scolastica cea mai rafinat (ipos-

taz pe care o atinge Quijote).

Iar cei doi, luînd iniial direc-
ia Cîmpiei Montiel din La
Mancha, rtcesc apoi prin munii
Sierra Morena, prin vi i pduri,
pe Ebru în jos, pe la hanuri i pe
la castele adevrate, pe toate pla-

tourile Iberiei, pîn în drumul
Barcelonei i la marginea mrii.
„Cît de bine se vd toate aceste

drumuri ale Spaniei care nicieri
nu sînt descrise !" — exclam Flau-
bert în faa miestriei lui Cer-
vantes.

Iar aici, la rmul mrii, se în-

cheia aventura lui Don Quijote,

înfrînt în lupt dreapt, de con-
steanul su, bacalaureatul Sam-
son Carrasco, deghizat în cavaler,

dup ce îi dduse seama c pe
Quijote nu-1 poi convinge cu ar-

gumente raionale, dar îl poi în-

vinge cu armele i cu virtutea ca-

valereasc în care el crede cu
patim.
De la bun început, Cervantes îi

îndreapt cartea împotriva roma-
nelor cavalereti a cror produc-
ie i circulaie inflaionar tulbu-
rase chiar i tihna autoritii re-

gale, într-adevr, aceasta decre-
teaz, în 1552, interdicia difuzrii
unor astfel de lucrri, în colonii,

iar în 1555, dispune arderea lor

demonstrativ în piee. Efectul este

nul. Succesul la publicul spaniol

i portughez continu dei specia

dispruse practic în celelalte ri
occidentale. Pesemne c succesul

se datoreaz i punctelor comune
cu romanul picaresc, foarte gustat

în epoc, ce relateaz peripeiile
unui „picaro" (vîntur lume).

Romanul cavaleresc se stinge

numai dup apariia, în 1605, a
operei lui Cervantes, „Iscusitul

Hidalgo, Don Quijote de la

Mancha". Pamfletul violent pe care-1

conine, spulber fragilitatea sr-
manelor ficiuni despre „vîrsta de
aur".
inta mai precis a lui Cervan-

tes este Feliciano de Silva, princi-

palul productor de astfel de lite-

ratur. II surprindem pe Don
Quijote exaltat de frazele acelui

autor, cum ar fi : „Raiunea ira-

ionalelor chemri la uzul raiunii,

din care zilnic îi facei raiunii
mele raie, îmi anemiaz în aa
msur raiunea, încît am raiunii
a m plînge de frumuseea dum-
neavoastr", i

Astfel de fraze i astfel de cri
deviaser facultile perceptive ale

lui Don Quijote. întors acas,
dup înfrîngerea din preajma Bar-
celonei, el îi recapt justa vi-

ziune asupra lucrurilor, îi regret
rtcirile i, dei Sancho îi cere

s nu moar, i s se ridice pen-
tru a reintra în caruselul aventu-
rilor, micul nobil se stinge sub
numele su adevrat, Alonso Qui-
jano cel Bun.

Prof. Radu Sergiu RUBA

Retinopatia diabetic
Dr. Aurel ROSIN
Policlinica Universitar-Titan

Boala la care ne referim —
retinopatia diabetic — este

expresia manifestrilor oculare
ale dezechilibrului metabolic i
endocrin care afecteaz între-

gul organism în diabet i apare
la aproximativ 70% din diabe-
ticii vechi (de peste 10— 15

ani). Ea este o manifestare pa-
tologic foarte grav, mai ales

în formele de diabet vechi, ig-

norat sau incorect tratat i
care poate evolua rapid la a-

mîndoi ochii, cu complicaii o-

culare progresive pîn la orbi-
re. De remarcat c incidena
bolii este mare, cosiderînd
frecvena diabetului la noi în

tar de 3—4%. Din statistici

mai reiese c aproximativ 50%
dintre bolnavii de retinopatie
diabetic îi pierd vederea în

cîiva ani (9,5% din totalul ne-
vztorilor din ara noastr).

Boala este bilateral i poate
fi descoperit întîmpltor sau
datorit tulburrilor subiective
pe care le genereaz (miodoso-
psii (puncte zburtoare), sco-
toame (pete) periferice sau
centrale, scderea progresiv a

vedereii. Oftalmflogic, fundul
de ochi este dominat de pre-
zena hemoragiilor retiniene,

iniial mici, rotunde, apoi nu-
meroase, cu aspect de pete sau
flcri diseminate neregulat,

care coexist cu exudate albe
— glbui, strlucitoare, rspîn-
dite neregulat pe suprafaa
retinei sau dispuse în form de
coroan perimacular.

Retinopatia diabetic poate
s evolueze, determinînd de-
seori complicaii : tromboz
parial sau total a venei cen-
trale a retinei, hemoragii reci-

divante vitriene masive i cu
resorbie incomplet, care pot

genera glaucomul hemoragie,
plci de retinopatie proliferan-

t, dezlipire de retin, mani-
festri ce pot progresa vizual

pîn la orbire.

In stadiile incipiente trebuie

fcut diagnosticul diferenial

cu : leucemia i sindromele he-

moragice din cauza micilor he-

moragii, cu retinopatia hiper-

tensiv i aterosclerotic (sta-

diul 3—4), cu retinopatia he-
moragic gravidic etc.

Pentru a influena favorabil
evoluia unei retinoptii diabe-
tice trebuie s existe o colabo-
rare perfect între diabetolog
i oculist, care comunieîndu-i
rezultatele investigaiilor s a-
plice de comun acord terapia
corespunztoare. Intrucît con-
trolul greutii bolnavului este
foarte important, obezitatea
este contraindicat la diabetici,
fapt ce justific regimul de
slbire, srac în grsimi i hi-
drai de carbon i bogat în al-
bumine. Corpii grai sînt incri-
minai în apariia retinopatiei
i arteritelor membrelor : dia-
beticul ce depete 40 de ani,

trebuie s consume o raie li-

pidic redus. Glicemia i gli-

cozuria sînt influenate favora-
bil de tratamentul cu insulina
sau sulfamide hipoglicemiante,
care trebuie precis dozate i
administrate, însoite de un re-
gim alimentar corect. La dia-
betici curba glicemiei are va -

lori odulante, ce se accentuea-
z negativ printr-un regim ali-

mentar neindicat sau tratament
medicamentos necorespunztor,
în urma crora apar hemoragi-
ile retiniene.

Diabeticul este un bolnav
fragil, cu un metabolism insta-

bil i schimbrile brute în re-

gimul su alimentar sau tera-

peutic pot s declaneze acci-

dente oculare grave. Manifes-
trile oculare la diabetic sînt

reprezentate de alteraii vas-
culare, hemoragii i exudate,
necesitînd recomandri tera-

peutice bazate pe elementul li-

pidic i cu aciune asupra va-
selor retiniene. Funcia renal
este preferabil s rmîn neal-

terat. Se administreaz medi-
camente pe baz de iod, cu ac-

iune profilactic asupra infil-

trrii lipidice a pereilor vas-

culari, direct sau prin interme-
diul tiroidei. Urmrind dimi-
nuarea colesterolului sangvin,

se recomand medicamente co-

lagoge i coleretice. Medicaia
lipotrop protejeaz ficatul si

arterele. Pentru a uura circu-
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laia sangvin, heparina prin

aciunea sa anticoagulant i
lipidoconversant asupra ma-
rilor molecule lipoprotidice aie

serului sangvin este de mare
utilitate, iar asocierea ei cu
hormonul lipocaic îi întrete
aciunea lipotrop.

în cadrul terapiei hormonale
se recomand medicamente cu
aciune anabolic. Vitaminele
au aciune asupra alterrii va-

sculare a retinei : vitamina P
influeneaz scderea rezisten-

ei capilare ; vitamina PP, cu
rol de degradare a hidrailor
de carbon, acizilor grai i al-

colului ; vitamina C influen-

eaz i ea metabolismul glu-

cozei în sinteza hormonilor
corticosuprarenali i asupra
pereilor vasculari (se asociaz
uneori cu vitamina P i B2)

;

vitamina E, sinergic cu vita-

mina A, creia îi favorizeaz
stocajul în ficat, echilibreaz
raportul colesterolului liber i
cel osterificat, influenînd tro-

fic i retina, prin aciunea sa

vasodilatatoare ; vitamina A
are rol fundamental în feno-

menele fizico-chimce ale ve-
derii, avînd interaciune i cu
alte vitamine ; vitaminele Bl i
B2 cu rol de protecie asupra
elementelor nervoase i epite-

liale.

Tratamentul antidiabetic tre-

buie s caute a preveni leziu-

nile oculare în apariia com-

plicaiilor ; sînt contraindicate

substanele coagulante — cal-

ciul i terapia tisular. Se a-

plic cu rezultate satisfctoa-

re oftalmologice i funcionale

i asociat altor terapii (cel mai
frecvent) tratamentul homeo-
patic. Se recomand la bolna-
vii cu retinopatie diabetic s
aib o activitate moderat i
s nu prelungeasc repausul

la pat, deoarece bolnavul, ne-
fcînd nimic are o stare psihic
special, trind cu frica de a

orbi, fric ce poate determina
o supraactivitate glandular, o

cretere a stresurilor i care

pot determina apariia hemo-
ragiilor sau multiplicarea celor

existente.

Tratamentul ocular nu este

specific. El este oarecum efi-

cient în stadiile incipiente ale

bolii, cînd nu s-au produs le-

ziuni retiniene nerecuperabile.

Se asociaz astzi celorlalte te-

rapii (terapia oral, cu raze

laser etc).

PRESOPUNCTURA. Ghid terapeutic (XI)

Dr. Cristache STEFNESCU

Presopunctura mîinilor

„Inteligena" mîinilor se da-
toreaz legturilor directe cu
creierul, de unde ele primesc
toate comenzile. Elementele sa-

le cele mai independente i mo-
bile (degetul mare i arttor),
ocup o suprafa de proiecie
pe creier de 12 ori mai mare
decît a piciorului.

Pentru medicul tradiionalist
mîna are i alte semnificaii. Ea
este locul de proiecie a tuturor
organelor i de trecere a ase
meridiane principale. De aceea
mîna are o valoare diagnostic
i terapeutic foarte mare, mai
ales la copil. Tradiia oriental
ne spune c degetul mare co-
respunde plmînului i ficatu-

lui ; degetul arttor — intes-

tinului gros ; degetul mijlociu
— circulaia sîngelui — (la frig

acest deget deger primul) ; de-
getul inelar — sistemului ner-
vos ; degetul mic — sexualiti.
Din punct de vedere energe-

tic, mîna sztng este IANG, iar

cea dreapt INN, aceast pola-

ritate fiind invers la stîngaci.

Cînd împreunm mîinile sau le

frecm una de alta, fr a ne
da seama, uurm scurgerea
energiilor de la un pol Ia altul.

Prin aceste gesturi instinctive

se produce o linitire a siste-

mului nervos.

Mîna este folosit în scopuri
terapeutice, mai ales la copii.

Conform tradiiei, la biei, în

China, se maseaz mîna sting,
iar la fetie mîna dreapt.

In rîndurile urmtoare, a-

mintim cîteva boli care benefi-

ciaz de micromasajul mînii

:

— rujeola : în prima zi de

boal se va masa legetul mare ;

— inapetena : se va masa
proeminena muscular de la

baza degetului mare (encinena

tenar)

;

— diaree : se maseaz faa
palmar a degetului arttor,
pîn la baza degetului mare ;

— febr i provocarea tran-

spiraiei : masaj circular în sco-

bitura din palm, apoi masaj
bifurcat, pîn la baza degetelor

mijlociu i inelar ;

— tuse uscat : liniar pe fa-

a palmar a degetului inelar,

pîn la pliul pumnului

;

— enurezis : se va ciupi pul-

pa degetului mic în fiecare sea-

r înainte de culcare ;

—- constipaie : masaj liniar

pe faa palmar a degetului

mic, pîn dincolo de pliul pum-
nului ;

La adult, beneficiaz de mi-
cromasajul mîinii urmtoarele
boli :

— astmul bronic — disp-
nee : masajul pulpei degetului
mare ;— durere de dini : masajul
pulpei degetului arttor ;

— impotena sexual : masa-
jul energic al degetului mijlo-

ciu ;

transpiraii nocturne

:

masajul pulpei degetului ine-

lar ;

— incontinena de urin, le-

in, palpitaii i sincop : masa-
jul pulpei degetului mic ;

— tulburri de transpiraie :

masaj energic în scobitura pal-

mei.

In toate aceste cazuri, masa-
jul va fi energic i dac este

posibil, va fi înlocuit cu ciu-

pire (dac bolnavul suport).
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• înlrepnnderea american Merk
and Co. a realizat un medicament
care trateaz „orbirea de riu" (on-

cocercoza). Ea distribuie in mod gra-
tuit acest medicament prin inter-

mediul Organizaiei Mondiale a

Sntii, deoarece persoanele a-

fectate de aceast maladie sînt

mult prea srace pentru a-1 cum-
pra. Boala afecteaz 18 milioane
de persoane din Africa, Orientul
Mijlociu, America Central i de
Sud. Ea este provocat de un vier-

me parazit, rspîndit prin muc-
tura unei mute negre, care se în-

mulete în unele rîuri cu ape re-

pezi. Parazitul poate tri i se

poate reproduce în corpul ome-
nesc timp de ani de zile, atingînd
o lungime de 60 cm. Dac p-
trunde în ochi persoana respecti-

v îi pierde vederea. Noul medi-
cament ,,mectizan" paralizeaz i
sterilizeaz viermele, omorîndu-i
larvele.

• Ordinatorul electronic „Versa-
braille" are avantajul c poate fi

programat de nevztori în mod
independent, pentru a-i servi în

diverse profesiuni, care înainte le

erau mai greu accesibile, ca de
exemplu în cele juridice, filologice,

traduceri, psihologie etc.

Desigur, c pentru a folosi

„Versabraille"-ul e nevoie de un
instructaj în prealabil.

• In timpul Olimpiadei de iarn
de la Calgary, s-a desfurat i O-
limpiada de iarn a handicapai-
lor. Normal ar fi fost ca ea s aib
Ioc tot în Canada, îns din moti-
ve practice, s-a inut în Austria,

în împrejurimile localitii Inns-
bruk. Au participat 720 de sporti-,

vi handicapai, din 22 de ri. La
handicapaii vizuali, dup meda-
liile obinute, clasamentul a fost ur-
mtorul : Norvegia, Finlanda, R. F.

Germania, Austria si Suedia, ur-

mate de Italia. S.U.A. i U.R.S.S.

• în luna iunie a acestui an, re-

vista în braille , Sovietsky Skol-

nik", destinat elevilor sovietici,

a împlinit 50 de ani. Este vorba
despre o foarte bogat revist de
cultur, tiin, timp liber i iif-

logie, care apare lunar, într-un
volum de cea. 180 de pa-

gini si un tiraj de 8400 exempla-
re. La apariia ei a contribuit i
Nadejda Krupskaia, soia lui Le-

nin. Fiecare numr al revistei con-

ine, printre alte materiale, i cîte

o povestire, iar în ultimul timp
cîte un disc cu muzic pe folie de
plastic. Tot pe folii de plastic apar
i diferite desene în relief.

• Asociaia nevztorilor suedezi
a fost înfiinat în anul 1889,

astfel c la anul îi va serba cen-
tenarul. Astzi, asociaia are 15.000

de membri. Ei sînt cuprini în 130
de organizaii raionale i 23 pro-
vinciale. Principala sarcin a aso-
ciaiei este integrarea social a
membrilor ei. Cu toate acestea, nu
s-a reuit o plasare în munc a tu-
turor deficienilor vizuali, de vîrs-

t activ. Trebuie menionat îns
c se duce o munc susintu în
ceea ce privete readaptarea ele-

mentar i profesional a handica-
pailor vizuali, existînd centre ex-
celente în acest scop. Se acord
atenie i celor cu invaliditi su-
plimentare. Se pune accent deose-
bit pe resturile de vedere, pentru
a se beneficia de ele în modul cel

mai rezonabil cu putin. Tn arest

scoo sînt utilizai opticieni, psiho-
logi, activiti sociali etc.

• La o populaie de 120 milioa-
ne de locuitori, Japonia are 350 000

de deficieni de vedere. Nu se face
deosebire între nevztori i slab-
vzlori : toi cei care au mai pu-
in de 50 0/

„ din vederea normal
sînt considerai nevztori. Exis/
7? de scoli snecîale pentru copiii

fr vedere. Pregtirea profesiona-

l se face în scoli speciale si în

centre de readaptare. Cel mai
mare numr al nevza'tonlbr activi

(cea 45°',,) lucreaz ca fizio'^ran'^ti

si specialiti în acupunctura alii

ci telefoniti, programatori si dac-

tilografi.

Se acord mult atenie snortu •

lui nentru nevztori : exist 6

scoli sneciale de sport nentru in-

valizi si alte 3 pe punctul de a fi

deschise.

Crile braille se împrumut in

mod Pratuit. prin intermediul a 90

de biblioteci, din care cele mai
multe sînt cele publice, pentru v-
ztori, cu raioane pentru crile
braille. Ca mrime, crile brailie

japoneze sînt jumtate cît cele eu-

ropene. Exist i 10 fonoteci cu

cri înregistrate pe casete. Apara-

tura de tiprit este de obicei în-

vechit. Doan „Nipon Light Hon
se" (Farul japonez) dispune de

maini moderne de tiprit i de

înregistrat. Cele mai multe dintre
operaiuni se fac de ctre volun-
tari..

Casetele sînt de tipul C 90, adic
au o durat de 90 minute.
Nevztorii japonezi dispun i de

5 reviste : dou în braille. dou pe
casete i una în scriere normal.
Aproape toate semafoarele de la

trecerile de pietoni au i semnali-
zatoare sonore. Unele dintre ele i-

mit ciripitul psrilor, altele re-

dau o melodie popular.
Asociaia nevztorilor japonezi

are 50.000 de membri, aproape toi
în cîmpul muncii.

• în ianuarie a.c, nevztorul
Ciprien Marcadier, din Toulouse
— Frana, trecînd pe strad a au-
zit strigte de ajutor, dintr-o cas
cuprins de flcri. Fr s stea

pe gînduri a alergat la faa lo-

culei, s-a orientat i cu ajutorul

unui stîlp s-a crat pe fereastr
i a salvat de la o moarte sigur
pe Martina Bouchard, cu cei doi

copii ai si, o feti de 9 ani c i un
bieei de 7, ajutîndu-i s ias din
cas, tot cu ajutorul stîlpului. Ci-

prien are 43 de ani i ceea ce d
o i mai mare valoare actului su
de curaj, este c el are protez
la un picior.

• Ca urmare a proiectului „Or-
bis", un avion cu reacie de tipul

DC 8 a fost amenajat în spital of-

talmologie, cu scopul de a com-
bate orbirea în orice punct al glo-

bului. El dispune de sal de ope-
raii, cabinet de consultaii, camer
de odihn, camer de conferine si

o modern staie de televiziune.

Sala de operaii este dotat si cu
aparate laser. Rolul televiziunii si

al slii de conferine este acela de
a face cunoscute cele mai noi me-
tode de tratament peste tot un-
de „spitalul zburtor" aterizeaz.

De curînd, el a fost invitat s fac
acest lucru la Moscova i Lenin-
grad. La proiectul „Orbis" au con-

tribuit specialiti oftalmologi din

S.U.A., Canada, Marea Britanie

Frana, R.F.G., Japonia i Belgia.

Echipa permanent a proiectului

numr 25 de persoane : medici

anesteziti, surori, infirmieri, teh-

nicieni etc. Tn Uniunea Sovietic,

avionul a rmas dou sptmîr.i.
In fiecare zi s-a efectuat cel puin
o operaie, de ctre un oftalmolos-

chirurg american sau sovietic. O-

peraiile erau urmrite pe ecarn în

sala de conferine, de ctre spe-
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MONDIAL
calitii sovietici, care le discutau,

în timp ce ele progresau.

• La 22 februarie 1988, i-a ser-

bat jubileul de 70 de ani dr. Jan
Oi tina, un remarcabil activist în

problemele nevztorilor cehoslo-
vaci cît i a celor din strintate,
întrucît el a fost vicepreedinte al

organizaiei regionale europene
a nevztorilor i chiar în prezent
conduce comisia pentru unificai ea
scrierii muzicale braille, din cadrul
uniunii amintite. De asemenea, el

este acela care a organizat popu-
larele concursuri de interpretare i
compoziie muzical din Cehoslo-
vacia. Tot el a înfiinat în anul
1948, coala muzical i de acor-
dori de piane de la Praga, pentru
tinerii deficieni de vedere, astzi
ridicat la statutul de conservator
de muzic. A funcionat ca director
al colii i profesor de pian, pîn
la pensionare. Jan Drtina a fost

membru fondator al Uniunii inva-
lizilor cehoslovaci, în i9i9, i o
vreme secretarul ei general. A fost

i unul dintre fondatorii coope ati-

vei de producie a invalizilor. Pen-
tru multiplele sale merite, WCWB
1-a distins cu medalia de aur
„Louis Braille". A obinut docto-
ratul în pedagogie, urmînd Facul-
tatea de filologie a Universitii
din Praga.

• La concursul de întrebri or-

ganizat de revista braille în espe-
ranto „Auroro", din Cehoslovacia,
cu ocazia jubileului ei de 60 de
ani, au fost primite 21 de contri-
buii din 9 ri, între care i
România. Concurentul român a fost

Roman Dnil, care a cîtigat o
insign esperantist.

• La Berna, capitala Elveiei,
funcioneaz din luna martie a a-t

nului trecut un laborator de exer-
sare a nevztorilor, la diverse ma-
ini electronice de birou. El a fost

înfiinat de Asociaia elveian a
nevztorilor i slabvztoriior
pentru a-i familiariza pe cei fr
vedere care lucreaz în munci de
birou nu numai în folosirea apara-
telor (hard ware), ci i în progra-
mare (soft ware). Pîn în prezent
s-a lucrat cu aparatur a firmei a-

mericane I.B.M. : computere per-
sonale legate de versabraille, ter-

minale audio (audiodata), visio-

braille i expunere cu litere mri-
te, de asemenea i optacon. Pe vi-

itor, laboratorul va avea la dispo-
ziie i maini de citit delta, de
producie francez. Cum mainile
ajuttoare electronice sînt foarte
costisitoare, Asociaia nevztorilor
i slabvztoriior elveieni are i
un serviciu de împrumut al aces-
tor aparate.

• Consiliul naional pentru nev-
ztori al Republicii Irlanda a pri-

mit de curînd o cldire mai spai-
oas. El îi va instala aici .sediul

central i centrul de pregtire. Tot
aici îi vor începe activitatea dou
studiouri de înregistrat pe band
magnetic, pentru cri (pe benzi
cu patru piste) i diferite" periodice
i brouri.

• în revista , Norges Blinde",
organul de pres al Asociaiei ne-
vztorilor norvegieni nr. 20 1988 a

î-prut o prezentare a revistei tri-

mestriale „Esperanta Fajiero",

(Scînteia esperantist), din Bulga-
ria, în sistemul braille. Pentru o

mai bun informare a cititorilor

norvegieni este reprodus întregul

sumar al numrului de pe primul
trimestru al acestui an, al revistei

esperantiste.

• Introducerea sistemului braille

în China s-a fcut cu mare dificul-

tate, deoarece scrierea chinez, ve-
che de cea. 4000 de ani nu se face

pe baz de litere sau silabe, ci de
cuvinte întregi, redate prin aproxi-

mativ G0.000 de ideograme. Pentru
limbajul curent, acest mare volum
de semne a fost redus la 11.400.

Scrierea chinez are avantajul c
poate fi îneleas de orice locuitor

al Chinei, indiferent de limba sau
dialectul pe care îl vorbete, nu-
mrul acestora fiind foarte mare
în China.
Primul care a realizat pentru

limba chinez un alfabet bazat pe
sistemul braille a fost englezul in-

valid de o mîn, William Hill-Mur-
rey, care a început în anul 1871

s-i învee pe tinerii din Beijing
s-1 foloseasc. El i-a bazat scrie-

rea pe grupe de silabe, formate din
cele 412 silabe ale limbii vorbite
în localitatea amintit.
Sistemul poart numele de „kan-

gxi". Ulterior au fost elaborate sis-

teme asemntoare i pentru alte

graiuri ale rii (din Nanking,
Kanton etc). Un alfabet braille

unic pentru întreaga Chin a fost

întocmit de ctre nevztorul es-

perantist chinez Huârig Nai. Ei a

vizitat ara noastr în anul 1956 i
cu siguran c unii dintre nevz-
torii români i-1 amintesc. Sistemul
lui Huang Nai este asemntor ce-

lui fonetic pentru nevztori intro-

dus tot pe vremea aceea. El folo-

sete 50 de semne braille pentru
literele de baz, patru semne indi-

cînd coborîrea glasului, i alte cî-

teva pentru scopuri speciale (punc-

tuaie etc). Pentru curiozitate iat
cîteva expresii chineze în braille :

„Ni hav?" — Ce mai faci ? „Hehe"
(se citete)" i-eie") — Mulu-
mesc ! „Zonu" (se citete zaidjian';)

— La revedere.
Cu începere din anul 1954, în

acest sistem se tipresc în China
tot felul de cri i reviste. Dup
cum se vede, sistemul braille a d-
rîmat i zidul chinezesc al scrierii

ideografice.

Grupaj realizat de
ing. Liviu PACURARIU
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CONFERENCE DES PRESIDENTS DES AS-
SOCIATIONS DES AVEUGLES DES PAYS

SOCIALISTE, SOFIE — BULGARIE

Une delegation de l'Association des aveu-

gles de Roumanie, composee du prof. Viorel

Crciun, president de l'association, Petru Ti-

mi, president de la Filiale Cluj-Napoca, Va-
sile Chintovan, president de la Cooperative

„Munca Invalizilor" de Oradea et Sofioa

Zdrinca, chef du compartiment culturel, a

effectue une visite au pays voisin entre Ies

17—23 avril 1938, en vue de participer â la

conference des presidents des associations des

aveugles des pays socialiste et de faire un
echange d'experience dans le domaine de l'ac-

tivite des aveugles. Y ont participe aussi des

delegations de Tchecoslovaquie, R. D. Alle-

mande, Pologne, Hongrie et U.R.S.S.

Dans le cadre de la conference, Ies discus-

sions ont compris des problemes d'actualite

des associations des aveugles des pays parti-

cipants, ainsi que Ies moyens d'amplifier Ies

relations entre Ies pays dans le cadre de l'U-

nion Europeenne des Aveugles.

NOUVELLE DE LA VIE CULTURELLE
ET SPORTIVE DES AVEUGLES

DE ROUMANIE

Entre Ies 21—22 mai 1988, â Bucarest a eu
lieu la finale de la plus ample manifestation
artistique de l'association — LE CONCOURS
DES FORMATIONS ARTISTIQUES D'AMA-
TEURS DES AVEUGLES — maintenant â sa

4-e edition. Y ont participe 140 gangneurs
des phases zonales.

Pour formations artistiques, le premier prix

a ete acorde a la Filiale Botoani, le 2-e â

celle de Bacu (Ies deux de Moldavie) et le

3-e la Filiale Craiova.

Le concours naional „LES AMIS DU
LIVRE EN BRAILLE-' — 1988, 30-e edition,

s'est deroule â Bacu et a eu comme sujet le

livre „Sur Ies erres de Delavrancea" par Emi-
lia St. Milicescu. '""-

Le jury a ete preside par l'auteur meme du
livre, le prof. universitaire dr. Emilia St. Mili-

cescu, membre de 1'Academie de Sciences So-
ciales et Politiques, qui, avânt le concours
proprement-dit, a parle de son travail de re-

cherche entrepris pendant plus de 50 ans sur

la vie et l'oeuvre de l'ecrivain Barbu tef-
nescu Delavrancea.
De tous Ies competiteurs, Ies premieres

places on ete occupees par Viorelia Novac
(Bacu) — premier prix, Petru Stru (Cluj-

Napoca) — 2-e prix et Gheorghe Leonte (Jas-

sy) — 3-e prix. .

La 24-e edition du concours naional „PRO-
SE ET POESIE" de l'association a reuni cette

annee 21 auteurs, pour la poesie, et 9, pour
la prose. Le sujet a ete au choix.

Pour la prose, le 1-er prix a ete gagne par
Aurelia Dodu (Bucarest), le 2-e par Moise
Ciorba (Oradea) et le 3-e par Gh. Cozma (Tg.

Mure). Pour la poesie, le 1-er prix a etet ac-

corde â Ioana Fertu (Craiova), le 2-e â Moise
Ciorba et le 3-e â Manda Mayer (Bucarest).

I. V. TASSU — UNE ILLUSTRE PERSONA-
LITE DE LA TIPHLOPEDAGOGIE

ROUMAINE.

Le 9 septembre 1988, nous allons celebrer

110 ans depuis la naissance de I. V. Tassu, e-

minente personnalite roumaine dans le do-
maine didactique et musical, fondateur de
l'enseignement pour Ies aveugles de Rouma-
nie. Par sa riche activite dans ces domaines,
ii a constitue l'un des plus brillants exc-m-

ples d'attachement et de devouement pour le

progres de ceux qui ne voient pas.

L'article a ete ecrit par le prof. Nicolae

Ionescu, activite important de l'association.

DIE BESPRECHUNG DER
VORSITZENDE DER VEREI-
NE DER N1CHTSEHENDEN
AUS DEN SOZIALISTISCHEN
LANDER, AUS SOFIA —

VOLKSREPUBLIK
BULGARIEN

Eine Delegation des Vereins
der Nichtsehenden aus der So-
zialistischen Republik Riim-
nien, zusammengesetzt aus dern

Vorsitzenden des Vereins Prof.

Viorel Crciun, der Vorsitzen-

de der Gebietsfiliale Cluj-Na-
poca Petru Timi, der Vor-

sitzende der Genossenschaft
„Munca Invalizilor" Vasile

Chintovan aus Oradea, und der
Abteilungsleiter fiir Kultur-
nagelegenheiten Sofica Zdrin-

ca, hat einen Besuch im Nach-
barland abgestattet zwekcs
Teilnahme an der Besprechung
der Vorsitzenden der Vereine
der Nicntsehende aus den so-

zialistischen Lndern, Bespre-
chung die zwischen dem 17. —
23. April dieses Jahres abge-

halten wurde mit welcher Ge-

legenheit auch ein Erfahrungs-

austausch im Bereich der T-

tigkeit der Nichtsehenden vor-
genornmen wurde. Es nahmen
daran auch die Delegationen
aus der CSSR, DDR, VRP,
VRB und er UdSSR teii.

AUS DEM KULTUR — UND
SPORTLEBEN DER

NICHTSEHENDEN AUS
RUMANIEN

In unserer Hauptstadt fancl

zwischen den 21. — 22 Mai
1988 die Finale der grossten
kunstlerischen Darbietung des

Vereins statt, beziehungsweise
der Wettbewerb der kânstler-
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ischen Laiengruppen der Nicht-

sehenden, welcher zu seiner

IV. Ausgabe gelangt ist. Es
nahmen daran liber 140 best-

placierten Teilnhmer der Ge-
bietsphasen teii.

Unter den kânstlerischen Grup-
pen wurde der 1. Preis der

Gebietsfiliale Botoani, der II.

Preis der aus Bacu (beide aus

der Moldau) und der III. Preis

der Filiale aus Craiova erteilt.

Eine grosse Anzahl von Prei-

sen wurden aueh denen erteilt

die als Solisten, Vortrger

vvie aueh Volksmusikbands,

Kiinstlerbrigaden teilgenom-

men haben.

Der Republikwettbewerb ,,Die'

Freunde der Braille-Bâcher' —
1988, die sich bei der 30. Aus-

gabe befindet, fand in der

Stadt Bacu statt und hatte als

Spuren des Delavrancea" von

Thema das Buch „Auf den

Emilia St. Milicescu.

Das Jury wurde von der

Schriftstellerin selbst prsi-

diert, bzw. von Dr. Emilia St.

Milicescu welche Mitglied der
Akademie fâr Sozial- und Po-
litikwissenschaften ist. Vor dem
Beginn des eigentlichen Wett-
bevverb hat die Autorin liber

ihre eigene Forschungsarbeit
auf diesem Gebiet gesprochen,
Ttigkeit die sich uber 50

Jahrt erstreckt, âber das Le-
ben und das Werk des Schrift-

stellers Barbu tefnescu Dela-
vrancea, den sie in ihrer Arbeit
verfolgte.

Die 24. Ausgabe des Republik-
wettbewerbs „Prosa und Ge-
dicht" des Vereins hat dieses

Jahr 21 Autoren zusammenge-
bracht die Gedichte vorlegten

und 9 die sich mit Prosa be-

teiligten. Das Thema stand zur

freien Wahl der Teilnehmer.
Bei Prosa wurde der I. Preis

von Aurelia Dodu (Bukarest),

der II. Preis von Moise Ciorba
(Oradea) und der III. Preis von
Gh. Cozma (Tîrgu Mure) er-

worben. Bei Gedicht wurde
der I. Preis an Ioana Perta
(Craiova), der II. Preis an
Moise Ciorba und der III.

Preis an Mandei Mayer (Buka-
rest) erteilt.

I. V. TASSU — EINE BE-
RUHMTE personlichkeit

DER RUMANISCHEN
TYPHLOPDAGOGIK

Am 9 September 1988 wird der

110. Jahrestag der Geburt des

I. V. Tassu sein, eine berâhmte
Personlichkeit auf dem di-

daktischen und musischen Ge-
biet aus Rumnien, der wel-
cher den Unterricht fur die

Nichtsehenden aus seinem
Lande gegriindet hat. Durch
seine reiche Ttigkeit auf die-

sen Gebieten, war er einer der

leuchtensten Beispiele der

Zuneigung und Aufopferung
fur das Vorwrtskornmen der

Nichtsehenden.

Der Artikel wurde von Prof.

Nicolae Ionescu geschrieben,

ein bedeutender Aktivist unse-

res Vereins.

CONFERENCE OF THE PRESIDENTS OF
THE BLIND'S ASSOCIATIONS FROM THE

SOCIALIST COUNTRIES — SOFIA.
BULGARIA

A delegation of the Roumanian Association

of the blind, made up of prof. Viorel Crciun,
president of the association, Petru Timi, pre-

sident of Cluj-Napoca subsidiary, Vasile

Chintovan, president of the „Munca Invali-

zilor" Cooperative in Oradea, and Sofica

Zdrinca, head of cultural department, paid a

visit to the neighbouring countrq betvveen A-
pril 17—23, 1988, for participating in the Con-
ference of the presidents of the blind's asso-

ciations from the socialist countries and in

an exchange of experience in the field of the
blind's activity. Delegations from Czechoslo-
vakia, R.D.G. Poland, Hungary and U.S.S.R.
also participated.

Within this conference, the talks included
present problems of the associations for the
blind in the respective coutries, as wel! as

the ways for widening the relationships bet-

ween the countries belonging to the European
Union of the Blind.

NEWS FROM THE CULTURAL AND SPOR-
TING LIFE OF THE BLIND IN ROMÂNIA

Betvveen May 21—22, 1988, the finals took

place in the most extensive artistic manifes-

tations of the association — THE CONTEST
OF THE BLIND'S AMATEUR ARTISTIC
GROUPS — which has reached its fourth e-

dition, and in which more than 140 wmrers
of the local phases took part.

For artistic groups, the first prize was won
by the Botoani subsidiary, the second by the

Bacu subsidiary (both from Moldavia) and

the third prize to Craiova Subsidiary.

A great number of prizes was also awarded
to those who performed as soloists, poetry

readers, as vvell as to folk music bands, artis-

tic teams, etc.

The National Contest ,,Friends of Braille

Book" — 1988, the 30-th edition, took place

at Bacu and its subject was the book „Follo-

wing Delavrancea's footsteps" by Emilia St.

Milicescu.

The jury had as president the very author

of the book, prof. dr. Emilia St. Milicescu,

member of the Academy of Social and Poli-

tical Sciences, who talked before the contest

profesr about her research work extending

over 50 years on the life and work by the

writer Barbu tefnescu Delavrancea.

The best competitors were Viorelia Novac
(Bacu) — first prize, Petre Stru (Cluj-aN-
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poca) — second prize, and Gheorghe Leonte
(Jassy) — third prize.

The 24-th edition of thee naional contest

„PROSE AND POETRY" of the association

reunited 21 authors this year, for poetry and
9 works in prose. The subject was opional.

For prose, the first prize was won by Au-
relia Dodu (Bucureti), the second by Moise
Ciorba (Oradea) and the third by Gh. Cozrna
(Tg. Mure). In poetry, the first prize was
awarded to Ioana Fertu (Craiova), the second
to Moise Ciorba and the third to Manda Ma-
yer (Bucharest).

I. V. TASSU — AN 1LLUSTRIOUS PERSO-
NALITY OF ROMANIAN TIPHLOPEDA-

GOGY (>

On Septernber 9, 1988, 110 years will be

celebrated since the birth of I. V. Tassu, out-

standing figure in the teaching and musical

field in România, founder of the education

for the blind in this country. Through his rich

activity in these fields, he represented one of

the brightest examples of attachment and
self-denial for the progress of the blind peo-

ple.

The article was written by teacher Nicolae

Ionescu, an important member of our asso-

ciation.

COBEUIAHHE IIPEflCE/A-
TEJIEfl ACCOLHIHîi HE3PH-
Him 143 COE[MAJIMGTHHEC-
KMX GTPAH, B GOOMH ( H. P.

plgtfttSfc EOJirAPMfi)

O^na jejieraHiia Accoiuaiiin
IieSptlHllX 113 C. P. PyMbIHHII,

cocTaBJieriHaa im: npocjt. Bno-
pejiH KpaHyii, npe^ceAa rrejiH ac-

coiuiai^iiii, rieTpy Tumhiu, npe^-

ccfl,aTejia TeppiiTopnajibHoro

jliuijiiiajia KjiyHi-HanoKi-i, Ba-
ciiJiiiH KuiiTOcaii, npe/ceftaTeJiH

KOonepaTHBa „Myinta iinsajiii-

P;ob"— OpajH n Co(|)hkh 3aphh-
Ka, BaBejyiomnn KyjibTypajibHWM
peccopTOM coBepuniJia biisht b

cocenrnoio cTpany, b nepnoj
17—23 anpojia c.r., b Bnjy
yHacTHH na CoBemaHim npe,n;ce-

n;aTeJieH accoiuiaiim He3pHHiix

113 COU,Iia.JIHCTHHeCKMX CTpaH II

oGiviena oiihtom b oGjiacTii ftea-

TejibiiocTii HeapflHHX. Eue npn-
HHJiii yiacTHe neJierara H3 C. P.

HexocjioBaKHii, J\. P. TepiviaHim,

H. P. nojibmii, H. P. Beiirpiin

ii CCCP.

B paMJiax coBemaHiia GbiJin pa-

sn;6paHbi npo6jieMbicoBpeMeHHOii
AeiicTBiiTejibHOCTii acconiiamni
HeSpHHHX 113 lipiICyTCTByiQHUIX

CTpaH, a TaKJKe h cnoco6 ycnjie-

hhh CBH3eii Memjsy crpanaMH b

paMKax EBponeflCKoro Coio3a

Hespainx.

M3 KyJlbTyPAJIBHOlî M
CnOPTHBHOH >KM3HM HE-

3PHHHX 3H PyMBIHHH

B nepiioA 21—22 Man 1988 r.

HMeJi MecTo b Grojiime (Jumaji ca-

MOH oGlHHpHOÎÎ XyftOJKeCTBeH-

hoh Maini(|)ecTaiuiii accoirnauiiH

KOHKYPC Xy^OÎKECTBEH-
HBIX OOPMAIJHfl JIIOEIiTE-
JIEft HE3PHWX — «onie«-

nmiî ao MeTBepToro H3JaHiiH, b

KQopb'M npiiHHJiii ynacTiie GoJiee

140 BbiiirpaBuiiix (j)a3 sohm.
B apTHCTHieCKHX (î>OpMail,HHX,

I npeMiiio nojiyHii.T TeppiiTopii-

aJibiiLiii (J)iuiJiHaji EoTouiâHbi, II

npeMiiio nojiyHiiJi tot 113 Eanay
(o6a ii3 Mojiaobh) ii III npeMino
nojiyraji OiiJiJiitaJi KpaiîoBbi.

TaKHte SbiJio Bpyieno Gojib-

inoe KGJiiiHecTBo iipeM.iiîi TeM,

KOTopbie npeACTaBHJiHCb KaK co-

JiiiCTbi, AGKJiaMaTopw, a TaK>Ke

Tapa^bi, xyflomecTBeHHHe Gpn-
ra/j,M n t. h;.

PecnyGjiiiKaHOKiiii KOHKypc
,,APy3Bfl KHMPM EPAfl" —
1988 r., HSjaHHe 30-o KOTopuii
pa3BepiiyjiCH b ropoje EaKDy h
iimcji Teiviy KHiiry ,,IIo cjie/aM

/ejiaBpaiiHii" no 9mhjihh Ct.

MiiJiiiMecKy.

EpeAce^aTeJib anopn GbiJia nan
pas aBTop KHiini, yiniBepcHTap-

Hbifi npo<J)eccop ;n,p. Bmhjihh Ct.

MiiJiiiHecKy, MJieii Ana^eMim
Hayn Cou,naJibHbix ii IIojiiith-

Mecmix, KOTopaa, ncpen; KOHKyp-
COM CoGcTBClIHO TOBOpa
Bejia pe^b oG ee Tpy,n,e h npe^;--

npiiHHTOM HCCJieAOBaHHii Ha npo
THHîeHHii GoJiee 50 JieT 06 >kii3hii

o ^inepax nncaTeJia BapGy IIlTe-

$3HecKy flejiaBpaHMH.

CpeflH KOHKypeiITOB— aBTOpH-

TeTHo BbiuiJiii Ha nepBbie TecTa

BnopeJia HoBaK (/EaKsy), nep-
Baa npeMHH, IleTpe GrpayM
(Kjiy>K Hanona), II npeMHH h
Teopre JleoHTG (flccbi), III npe-
MHH .

24-oe H3^;aHHe pecnyGjiiiKaHC-

Koro KOHKypca ,,HP03A h 1109-
3Hfl" accoHHaiHH cocTaBHJio b

3tom ron;y 21 aBTopoB, c paGo-
TaMii b CTHxax ii 9 c paGoTaMH b

npo3e. TeMa GbiJia no BbiGopy.

Ilo npo3e, I npeMHH GbiJia bhh-
rpana Aypejineii Jojiy (Byxa-
pecT), II npeMiia Moftce HopGa
(Opa^a ) ii III npeMim V. Ko3Ma
(Tr. Mypeni). Oo noasiiii, I npe-
Mino Bbiflajin MoaHe OepTy (Kpa-
ftoBa), II npeMino Monce HopGaii
III npeMino MaH,o,e Manep (By-
xapecT)

H. B. TACGy- 3HAMEHHTAH
JIHHHOCTbPyMblHGKOlîTH-

(DJlOJIOrMIÎ

9 cchthGph c.r. iichojihhtch

110 JieT ot poHi^eHiiH M. B. Tac-
cy, 3HaMeHHTaa jihmhoctb b nojie

feHTeJIbHOCTH ^HAaKTHHeCKOH H

MyBbiKaJibHoii iis PyMbiHHH, oc-

HOBaTeJib yieGbi fljia Hespa^nx
H3 Hauieii CTpaHbi. CBoeii Gora-

Toiî 3;eaTejibH0CTbio b stoh oGjia-

CTH, OH OCHOBaJI OflUH H3 CaMHX
HSJiynaioHi.HxcH npiiMepoB npe-

^aHHOCTH R21H paBBHTHH Tex 6e3

3peHHH.
CTaTbH GbiJia nanucaiia npo<|).

HimoJiae HonecKy, aKTHBiiCT bo

rjiaBe accoiuaiiin.
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